
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА  

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЧЕРНІГІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
за підтримки  
ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
РЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
ЛЬВІВСЬКОГО МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

 
за участі 

ЄВРОПЕЙСЬКИХ  НАВЧАЛЬНИХ  ТА НАУКОВИХ ЗАКЛАДІВ-ПАРТНЕРІВ 

 

 

ЗАПРОШУЄМО 
здобувачів вищої освіти та 

молодих вчених 

  
 

ДО УЧАСТІ У РОБОТІ 

І Міжнародної науково-практичної конференції 

студентів та молодих учених 

«Державне й муніципальне управління у XXI 

столітті: організаційно-економічні, правові та 

інформаційні аспекти» 
 

25 листопада 2021 року 
November 25, 2021 

 
TO PARTICIPATE IN THE WORK 

I International scientific-practical conference of 

students and young scientists « Public and municipal 

government in the XXI century: organizational, 

economic, legal and informational aspects» 
 
 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
1. Проблеми та перспективи формування механізмів державного управління 

соціально-економічним розвитком. 

2. Стратегія розвитку місцевого самоврядування в умовах глобальної інтеграції. 

3. Кращі світові практики управління людськими ресурсами та їх впровадження в 

Україні. 

4. Управління публічними фінансами та фінансами бізнесу в сучасних умовах. 

5.  Правове забезпечення публічного управління.  

6. Правове регулювання відносин у громадянському суспільстві. 
 
Робочі мови конференції: українська,  англійська 
 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ - ДИСТАНЦІЙНИЙ 
 

ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО ДО: 
25.11.2021 р. (включно) подати заявку на участь та тези виступу. Назва файлу 
повинна відповідати прізвищу учасника латиницею. 

 
ЗАЯВКУ та ТЕЗИ 

для участі в роботі I Міжнародної науково-практичної конференції 

студентів та молодих учених «Державне й муніципальне управління у 

XXI столітті: організаційно-економічні, правові та інформаційні 

аспекти» 
слід надсилати: konference.pa.lnu@gmail.com  

 

 
ВИМОГИ ДО 

ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
ДОПОВІДЕЙ 

Текстові файли подаються у форматі редактора Word, 
графічні файли – у форматах BMP, TIFF, PCX або JPEG в 
електронному варіанті. Назва файлу повинна відповідати 
прізвищу автора. 

Тези мають бути надруковані шрифтом Times New Roman 
(кегль 12) на аркуші формату А4 з міжрядковим інтервалом 
1,15. Поля – 20 мм з усіх сторін, сторінки не нумеруються. 

Оформлення тез:  
тематична секція – по центру, напівжирний курсив; 
прізвище та ініціали автора – вирівнювання справа, 

напівжирний шрифт 
прізвище та ініціали наукового керівника (науковий ступінь, 

вчене звання), вирівнювання справа, напівжирний  
 
установа, місто – по правому краю, напівжирний курсив; 
 
назва доповіді – по правому краю, всі літери великі, 

напівжирний курсив; 
текстова частина. 
перелік використаних джерел – НЕ застосовувати 

автонумерації!! 



 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

Проблеми та перспективи формування механізмів 

державного управління соціально-економічним 

розвитком 
Кобець К.О. 

Науковий керівник – к.е.н., доцент Павлів І.О. 
Львівський національний університет ім. І. Франка,  

м. Львів 
 

АНАЛІЗ ВИГІД І ВИТРАТ У ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ 
 

 …………. Т Е К С Т…………… Т Е К С Т…….. Т Е К С Т…… 
 
 

Перелік використаних джерел: 
1.  
2.  
 
 

 

Обсяг тез доповідей –  2-3 !!!!повних сторінки!!!! 
Рукописи тез доповідей не редагуються. 
За науковий зміст і виклад матеріалу відповідає автор. 
 
 

 На електронний варіант Збірника тез та сертифікат учасника 
конференції автори отримають посилання 

 
 

КООРДИНАТОРИ 
ЗАХОДУ ВІД: 

 
 

 

Львівського національного університету імені Івана Франка 
Галина Капленко, д.е.н. – 0676745460 (E-mail: 
halyna.kaplenko@lnu.edu.ua) 
Володимир Бурак, к.ю.н.. – 0503172466 (E-mail: 
volodymyr.burak@lnu.edu.ua) 

 
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 
Юзькова 

Тетяна Підлісна, к.н.держ.управл. – 0989294911 (E-mail: 
tanyapidlisna05@gmail.com) 
 

Центральноукраїнського національного технічного університету 
Ольга В’юник, к.е.н. – 0950129819 (E-mail: 
alionatkachuk2017@ukr.net) 
 

 
 

ЗАЯВКА 

на участь у роботі І Міжнародної науково-практичної 

конференції студентів та молодих учених 

«Державне й муніципальне управління у XXI столітті: 

організаційно-економічні, правові та інформаційні аспекти» 

 
 

Прізвище  

Ім’я  

По батькові  

Назва організації  

Науковий керівник   

Прізвище  

Ім’я  

По батькові  

Назва організації  

Посада  

Науковий ступінь  

Вчене звання   

Адреса учасника 

(індекс) 

 

Телефон  

E-mail  

Назва тематичного 

напряму  

 

Назва доповіді   

Участь у Конференції  Публікація тез (заочна) 

  Публікація тез та представлення на 

конференції 

  
 

mailto:halyna.kaplenko@lnu.edu.ua
mailto:volodymyr.burak@lnu.edu.ua

