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ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІІ Міжнародна науково-практична конференція
«ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ:
ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА МІСЦЕВОМУ РІВНЯХ»

м. Маріуполь (Україна) – Київ (Україна) – м. Бельско-Бяла (Польща)
7-8 травня 2019 року
Запрошуємо взяти участь у роботі конференції науковців, здобувачів наукових ступенів,
представників органів влади, місцевого самоврядування та бізнесу, засобів масової інформації та активної
громадськості, а також інших зацікавлених осіб
Метою проведення конференції є синтез наукових досліджень і практики публічного управління щодо
поєднання зусиль ВНЗ, наукових установ, органів влади та місцевого самоврядування, бізнес – структур
та громадськості в аспекті пошуку сумісних ефективних підходів до вирішення актуальних завдань
сталого розвитку.
Основні тематичні напрямки роботи конференції:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Публічне управління для забезпечення сталого розвитку
Сучасні виклики збалансованого соціально-економічного зростання
Еколого-інноваційне моделювання для сталого розвитку
Раціональне природокористування та ресурсозбереження
Еколого-економічна безпека та конкурентоспроможність територій
Правові питання забезпечення умов сталого розвитку
Сталий територіальний розвиток в контексті євроатлантичної інтеграції
Освіта для сталого розвитку
Фінансові механізми для забезпечення збалансованого зростання

Робота конференції не обмежується рамками зазначеної проблематики та може бути розширена
згідно наукових інтересів авторів у рамках теми конференції.
Для участі у конференції необхідно:

-

заповнити заявку на участь за формою, що додається в інформаційному листі, або заповнити її за
посиланням (заявка on-line) до 10 квітня 2019 року
надіслати електронний варіант наукової роботи на електронну пошту сonferencedsum@gmail.com
виконати організаційні умови та вимоги до оформлення публікації.

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ
Марова Світлана Феліксівна, голова комітету, доктор наук з державного управління, професор,
ректор Донецького державного університету управління
Ващенко Костянтин Олександрович, співголова комітету, голова Національного агентства
України з питань державної служби
Бойченко Вадим Сергійович, співголова комітету, міський голова м. Маріуполя
Сухова Ксенія Костянтинівна, заступник голови комітету, заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Маріупольської міської ради
Ломакіна Тетяна Анатоліївна, генеральний директор ГО «Фонд розвитку Маріуполя»
Балуєва Ольга Володимирівна, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової
роботи Донецького державного університету управління
Токарева Валентина Іванівна, доктор наук з державного управління, професор, проректор з
науково-педагогічної роботи Донецького державного університету управління
Євген Хлобистов (Ievgen Khlobystov), доктор економічних наук, професор, кафедра екології
факультету природничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія»,
директор Міжнародного науково-дидактичного інституту Вищої Школи економіки та
гуманітаристики (Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna (Bielsko-Biala, Polska)
Віктор Карамушка, кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри екології факультету
природничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія»
Abesadze Ramaz, Doctor of Economics, Professor, Paata Gugushvili Institute of Economics of Ivane
Javakhishvili Tbilisi State University (Tbilisi, Georgia)
Зятько Йозеф (Jozef Zaťko), Dr.h.c. mult. JUDr., Honor. Prof. mult., prorektor pre medzinárodné
vzťahy Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (Poľsko, Poznaň), Prezident Európsky inštitút
ďalšieho vzdelávania (Slovakia)
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Чечель Анна Олександрівна, голова оргкомітету, доктор економічних наук, доцент, завідувач
кафедри публічного управління та адміністрування Донецького державного університету
управління
Тарасенко Денис Леонідович, заступник голови оргкомітету, кандидат наук з державного
управління, доцент, декан факультету права та соціального управління Донецького
державного університету управління
Ідрісова Маргарита Олександрівна, начальник відділу міжнародного співробітництва та
протокольної роботи Маріупольської міської ради
Зелінська Марина Ігорівна, кандидат політичних наук,
доцент кафедри публічного
управління та адміністрування Донецького державного університету управління
Поплавська Наталя Володимирівна, здобувач ступеню
университету управління, координатор конференції

PhD

Донецького

державного

Верительник Світлана Мельсиківна, здобувач ступеню PhD Донецького державного
университету управління, секретар конференції

ОРГАНІЗАЦІЙНІ УМОВИ ТА ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
Вимоги до оформлення матеріалів. Приймаються матеріали останніх досліджень, які
відповідають тематиці конференції, містять результати власних досліджень автора та раніше не
друкувалися. Оргкомітет залишає за собою право відхилення матеріалів, якщо вони не
відповідають вимогам або тематиці конференції.

Матеріали для публікації подаються за підписом авторів у двох примірниках, надрукованих
на одному боці білого аркуша паперу формату А4 через півтора інтервали (шрифт №14 у
текстовому редакторі Word for Windows, мова українська, англійська), всі береги – 2см). У лівому
верхньому куті подається номер УДК. У правому верхньому куті подаються відомості про автора
(прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, повна назва установи та посади).
Нижче по центру наводиться назва статті, основний текст і список літератури з посиланнями у
тексті. Мова матеріалів: українська, англійська, польська. Матеріали надані англійською мовою на
високому професійному рівні мають перевагу при відборі для публікації. Пропонується платна
послуга перекладу на англійську мову.
Структура тексту повинна включати наступні елементи: постановка проблеми у загальному
вигляді, аналіз досліджень і публікації останніх років, невирішені частини загальної проблеми,
мета статті (цілі), основні результати дослідження, висновки і перспективи подальших розробок,
література. Статті авторів, що не мають наукового ступеня мають пройти рецензування доктора
наук. Використана література оформлюється в кінці тексту під назвою «Література». У тексті
виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела
за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [2, с. 291].
Назва файлів має бути підписана відповідно до прізвища учасника конференції (наприклад,
Іванова_Тези; Іванова_Заявка; Іванова_Квитанція; Іванова_Рецензія.)
Організаційний внесок:

очна участь (надається 1 друкований екземпляр збірнику тез на одну
публікацію)
дистанційна участь - on-line участь (надається сертифікат)
-публікація тез в електронному збірнику
-публікація тез в друкованому збірнику
публікація статті в фаховому збірнику наукових праць Донецького
державного університету управління з державного управління або з
економічних наук
або у фаховому науковому журналі «Менеджер»
https://dsum.edu.ua/журнал-менеджер/
публікація матеріалів у виданнях партнерів конференції:
публікація у науковому журналі MIND (Польща)
https://mindjournal.wseh.pl/
публікація в науковому журналі «Economistі» (Грузія)
http://ekonomisti.tsu.ge/
публікація у науковому журналі "EUROPEAN SCIENCE" (Словаччина)
http://www.european-science.sk/
підрозділу у міжнародній колективній монографії «Public
Administration for Sustainable Development: New Challenges and
Perspectives» з ISBN країни Європейського Союзу (Польщі) з
розміщенням на сайті ДонДУУ www.dsum.edu.ua

Обсяги
матеріалів

Вартість, грн.

500 грн. *
2-3 стор.

70 грн.
100 грн. **
200 грн.
30 грн./стор.

7-10 стор.

40грн./стор.

10-15 стор.
10-15 стор.
10-15 стор.

50 євро***

15-20 стор.

* організаційний внесок буде використано на покриття витрат на підготовку матеріалів конференції (програми конференції,
бейджи, сертифікати тощо), кава брейків, вечора в кругу друзів, екскурсійної програми
** вартість додаткового друкованого екземпляру збірнику тез конференції – 120 грн.
*** вартість додаткового друкованого екземпляру монографії – 250 грн.

ФОРМА ЗАЯВКИ
для участі у II Міжнародної науково-практичної конференції
«ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ:
ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА МІСЦЕВОМУ РІВНЯХ»
м. Маріуполь (Україна) – Київ (Україна) – м. Бельско-Бяла (Польща)
7-8 травня 2019 року
Прізвище, ім’я, по батькові:
Посада, установа:
Науковий ступінь, вчене звання:
Адреса для листування:
Контактний телефон:
E-mail:
Тематичний напрямок роботи конференції (секція):
Тема доповіді:
Форма участі (підкреслити):

секційна доповідь
пленарна доповідь
слухач
заочна участь

Планую опублікувати (визначити відповідно
переліку запланованих видавництв-партнерів
конференції):
Потреба у житлі (підкреслити):
Час та дата:
приїзду
від’їзду

Так

Ні

Протягом 3 днів Ви отримаєте на свій e-mail повідомлення «Матеріали отримані», у протилежному
випадку повторіть відправку чи зателефонуйте в оргкомітет.
Оргкомітет залишає за собою право відхилення матеріалів, якщо вони не відповідають вимогам або
тематиці заходів.
Контрольні дати:
10.04.2019 – останній день прийому матеріалів конференції
01.05.2019 – 06.05.2019 – ознайомлення з тезами доповідей, що розміщені на сайті www.dsum.edu.ua та
обговорення на форумі питань за темою конференції
07.05.2019 – пленарне засідання, робота в секціях, стендові доповіді
08.05.2019 – підведення підсумків, прийняття рішення (резолюції) конференції

Інформацію щодо реквізитів для оплати та умов підключення до on-line обговорення результатів роботи
конференції буде надано після отримання заявки та погодження організаційного комітету на публікацію.

Матеріали конференції будуть опубліковані в формі збірника тез, та надіслано разом з сертифікатом на
вказану в анкеті адресу протягом 30 робочих днів.
Координати оргкомітету:

Донецький державний університет управління,
вул. Карпінського,58 м. Маріуполь, Україна
0503480660, 0501926199
Сподіваємось на плідне співробітництво у роботі конференції!

