МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА
АДМІНІСТРУВАННЯ І МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ
ФАКУЛЬТЕТУ МЕНЕДЖМЕНТУ
МИКОЛАЇВСЬКА РАЙОННА РАДА МИКОЛАЇВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
ВЕСНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА
ГРОМАДА МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕРЖАВНИХ
ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ
РЕГІОНАЛЬНА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕС-ОСВІТИ
УМАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. ПАВЛА ТИЧИНИ

Всеукраїнська науково-практична
конференція
“ Розвиток територіальних громад
в умовах децентралізації: правові,
економічні та соціальні аспекти ”

Інформаційний лист

13-14 грудня 2018 року
м. Миколаїв

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у
роботі Всеукраїнської науково-практичної
конференції

«Розвиток територіальних громад в
умовах децентралізації: правові,
економічні та соціальні аспекти»,
яку проводить кафедра публічного
управління та адміністрування і міжнародної
економіки Миколаївського національного
аграрного університету (МНАУ)
13-14 грудня 2018 року
Метою конференції є залучення
молодих науковців, аспірантів, здобувачів
вищої освіти закладів вищої освіти та
науково-дослідних установ, представників
органів
державного
і
місцевого
самоврядування, а також осіб які мають
бажання висловити свою думку про
проблеми розвитку територіальних громад в
умовах децентралізації.
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ
КОНФЕРЕНЦІЇ (СЕКЦІЇ):
Секція 1. Тенденції у сфері регіонального
розвитку.
Секція 2. Правові аспекти децентралізації та
її вплив на розвиток територіальних громад.
Секція 3. Формування потенціалу територіальних громад.
Секція
4. Економічний розвиток і
співробітництво територіальних громад.
Секція 5. Спроможність та соціальний
профіль територіальних громад.

РОЗКЛАД РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
13.12.2018 р.
8.00-10.00 – заїзд і реєстрація учасників;
10.00-12.00 – відкриття конференції, пленарне засідання (ауд. 302 навчального
корпусу №5, вул. Георгія Гонгадзе 3а);
12.00-13.00 – кава-брейк;
13.00-15.00 – екскурсія «Ознайомлення з
Миколаївським національним аграрним
університетом».
14.12.2018 р.
10.00-12.00 – робота секцій конференції
(ауд. 301, 302, 303, 306, 213 навчального
корпусу № 5, вул. Георгія Гонгадзе 3а);
12.00-13.00 – кава-брейк;
13.00-14.00 – підведення підсумків конференції, від’їзд учасників.
УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ ТА
ПУБЛІКАЦІЯ ТЕЗ:
1. Форма участі в конференції: очна,
дистанційна.
2. Тези доповідей подаються лише в
електронному вигляді.
3. Робочі мови конференції – українська,
англійська.
4. Не пізніше встановленого терміну (до 9
грудня 2018 року) необхідно подати на
електронну адресу оргкомітету заявку на
участь; матеріали доповіді:
departmentpmaie@gmail.com
5. Файли
назвати
за
прикладом:
Zayavka_Ivanov; Tezy_Ivanov.
6. Після надсилання матеріалів обов’язково
очікуйте підтвердження про їх отримання.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
1. Учасник має право представити тільки
одну доповідь, яка раніше не публікувалася.
2. Тези доповідей не повинні перевищувати
3 сторінки тексту при форматі сторінки А4,
набраного у редакторі MS Word (формат
файлу *.doc).
3. Параметри сторінки: зверху, зліва, справа,
знизу – 2 см. Шрифт: Times New Roman,
кегль (розмір) 14 пт, міжрядковий інтервал –
1,5. Вирівнювання по ширині. Абзацний
відступ: 1,25 – не користуватись кнопкою
табуляції. Сторінки тез не нумерувати.
4. Номер секції посередині жирними. Далі у
лівому куті УДК прописними, жирним
шрифтом. Нижче назва тез доповіді
друкується прописними літерами, жирним
шрифтом по центру сторінки, під нею, також
по центру – прізвище та ініціали автора
(жирним шрифтом), науковий ступінь і
вчене звання, посада, місце роботи
(навчання). Нижче науковий керівник
(якщо є), його прізвище та ініціали автора,
науковий ступінь і вчене звання, посада,
місце роботи. Далі через один інтервал –
текст доповіді (тез).
5. В кінці тексту наводяться інформаційні
джерела відповідно до Національного
стандарту
України
ДСТУ
8302:2015
(жирним і по центру).
6. Посилання на джерело в тексті доповіді
подаються у квадратних дужках відповідно
до порядку згадування.
7. Формат таблиць та рисунків має бути
лише книжний.
8. Зноски в кінці сторінок і документу не
вставляти.

Приклад:
Секція 4
УДК 338.48
РОЛЬ СПІВРОБІТНИЦТВА У СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Іванов І.І., здобувач вищої освіти,
Миколаївський національний аграрний
університет
Науковий керівник: Петров П.П., доктор економічних
наук, професор, професор кафедри публічного
управління та адміністрування і міжнародної
економіки, МНАУ
Текст доповіді ………………………………
………………………………………………….[1].
Інформаційні джерела
1………
2………

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Голова та співголова оргкомітету:
Новіков О.Є. – д-р екон. наук, доцент,
проректор з наукової роботи МНАУ.
Шебаніна О.В. – д-р екон. наук, професор,
декан факультету менеджменту МНАУ.
Члени оргкомітету:
1. Гончаренко І.В. – доктор економічних наук,
професор, професор кафедри публічного
управління та адміністрування і міжнародної
економіки МНАУ.
2. Дибченко Д.М. – директор Миколаївського
обласного центру перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій.
3. Ключник А.В. – доктор економічних наук,
професор, завідувач кафедри публічного

управління та адміністрування і міжнародної
економіки МНАУ.
4. Мухарський І.Г. – голова Миколаївської
районної ради Миколаївської області.
5. Мухарський Л.Г. – голова Веснянської
сільської об’єднаної територіальної громади
Миколаївського району Миколаївської області.
6. Прогонюк Л.Ю. – кандидат юридичних наук,
доцент, доцент кафедри публічного управління
та адміністрування і міжнародної економіки
МНАУ.
7. Скоробіліна І.Б. – начальник відділу ділової
інформації та освітніх програм Регіональної
торгово-промислової палати Миколаївської
області.
8. Чирва О.Г. – директор інституту економіки та
бізнес-освіти
Уманського
державного
педагогічного університету ім. П. Тичини.
Секретар оргкомітету:
Полівода К.І. – лаборант кафедри публічного
управління та адміністрування і міжнародної
економіки, МНАУ.

Адреса оргкомітету:
54020, Україна, Миколаївська область,
м. Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе 3а,
кафедра публічного управління та
адміністрування і міжнародної економіки,
тел. 0677389759; 0635155909; 0501748506.
Проїзд до університету:
м. Миколаїв, від автовокзалу «Центральний»
автобусами №8, 10, 20, 29, 43, 75, 91 або
трамвай №6, тролейбус №2; від Залізничного
вокзалу «Миколаїв-Пасажирський»
автобусами №8, 9, 21, 43, 88 або
тролейбусом №2 до зупинки «Аграрний
університет» (вул. Водопровідна).

Оргкомітет залишає за собою право відбору тез,
які будуть відображені на web-сайті.
Тези, які не відповідають вказаним вимогам
щодо оформлення до розгляду не приймаються.
Для обговорення і дискусій матеріали
конференцій будуть відображені на web-сайті
університету.
Відповідальність за зміст і редакцію несе автор.
Отримання заявки на участь і відповідність
оформлення тез буде обов’язково підтверджено
нашим листом-повідомленням електронною
поштою. Матеріали конференції будуть
надіслані на адресу, що зазначена в анкеті
учасника конференції.

Сподіваємось на плідну працю!

ЗАЯВКА
на участь у Всеукраїнській науковопрактичній конференції
«РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ПРАВОВІ,
ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ»
Прізвище__________________________________
Ім’я ______________________________________
По-батькові________________________________
Науковий ступінь, вчене звання_______________
Посада____________________________________
Місце роботи (навчання)_____________________
Назва доповіді _____________________________
Номер секції ______________________________
Координати для контакту:
Контактний телефон________________________
Участь у конференції (необхідне виділити):
Відмітка

Умови участі
Заочна участь/ pdf-файл на email
учасника і сертифікат на поштову адресу
учасника
Очна участь/ pdf-файл на email учасника
і сертифікат

Виступ на конференції (необхідне виділити):
ТАК
НІ

З повагою, Організаційний комітет
конференції.

Потреба бронювання місця в готелі (необхідне
виділити):
ТАК
НІ

Дата і час приїзду__________
Дата і час від’їзду__________
Електронна адреса для направлення запрошення
до участі у обговоренні та збірника ___________
Поштова адреса для відправлення сертифікату
__________________________________________
«____» ___________________2018 р.
Всі пункти заявки обов’язкові для заповнення

