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МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ
УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
6-7 жовтня 2017 року
м. Сєвєродонецьк (Україна)
До участі в конференції запрошуються:
викладачі та співробітники ВНЗ і наукових організацій, магістранти, аспіранти і докторанти,
представники громадських організацій, органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, підприємств та інших установ.
Мета конференції:
розробка нових механізмів децентралізації публічного адміністрування в умовах інтеграції
України до Європейської спільноти, спрямованих на забезпечення розширення повноважень
органів місцевого самоврядування та зміцнення їх самостійності у вирішенні питань місцевого
значення; обговорення основних конституційних засад децентралізації державної влади, а також
реформування публічної адміністрації в Україні; пошук шляхів вирішення проблем реалізації
повноважень органів місцевого самоврядування та їх ефективної взаємодії з органами місцевого
самоврядування; реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування
відповідно до європейських стандартів; аналіз фінансово-правових аспектів діяльності місцевих
державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації;
обговорення перспектив функціонування публічної адміністрації з урахуванням зарубіжного
досвіду її реформування; підвищення кваліфікації персоналу місцевих держадміністрацій та
органів місцевого самоврядування; залучення провідних вчених та практиків до обговорення та
оцінки сучасних проблем децентралізації з метою забезпечення сталого розвитку регіонів.
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Наукові напрямки роботи конференції (секції):
1. Конституційно-правові засади взаємодії держави, суспільства та особистості.
2. Правове регулювання інститутів громадянського суспільства в умовах глобалізації
(євроінтеграції).
3. Правові засади реформування публічного управління.
4. Історико-філософські проекції концепту «публічне управління» та «публічне право».
5. Соціально-економічний розвиток та ресурсне забезпечення громад в умовах
децентралізації публічного управління та трансформації конкурентоздатності територій.
6. Процеси та механізми управління та адміністрування у публічній сфері
7. Реформування системи публічних послуг в умовах децентралізації.
8. Проблеми правового регулювання інноваційних відносин в умовах децентралізації.
9. Економічна безпека України в умовах децентралізації: правовий аспект.
Філь Сергій Олександрович
Лазніков Вадим Миколайович
Глібко Сергій Васильович
Поркуян Ольга Вікторівна
Рязанцев Олександр Іванович
Арсентьєва Олена Сергіївна
Котова Любов Вячеславна
Капліна Галина Анатоліївна
Шаповалова Ольга Вікторівна
Татаренко Галина Вікторівна
Сапицька Олена Михайлівна
Держак Наталія Олександрівна
Овчаренко Євген Іванович
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Організаційний комітет
заступник голови Луганської обласної державної адміністрації
начальник управління з питань нормативно-правової роботи та
децентралізації Луганської облдержадміністрації
директор Науково-дослідного інституту правового забезпечення
інноваційного розвитку НАПрН України
ректор СНУ ім. В. Даля, д.т.н., професор
проректор СНУ ім. В. Даля з науково-педагогічної роботи та
міжнародної діяльності, д.т.н., професор
декан юридичного факультету СНУ ім. В. Даля, к.ю.н., доцент
заступник декана юридичного факультету СНУ ім. В. Даля,
к.ю.н., доцент
доцент кафедри правознавства, к.ю.н., доцент
завідувач кафедри господарського права СНУ ім. В. Даля,
д.ю.н., професор
завідувач кафедри конституційного права СНУ ім. В. Даля,
к.ю.н., доцент
доцент кафедри всесвітньої історії та історії України СНУ ім. В.
Даля, к.і.н., доцент
доцент кафедри менеджменту та маркетингу СНУ ім. В. Даля,
к.е.н., доцент
завідувач кафедри менеджменту та маркетингу СНУ ім. В.
Даля, д.е.н., доцент
програмний координатор ПРООН «Місцеве самоврядування та
реформа децентралізації»
Секретаріат конференції

Татаренко Г.В.
Лазніков В.М.

Відповідальна особа з питань подачі тез до
збірника
Відповідальна особа з логістики та
організації поселення в м. Сєвєродонецьку

тел.: + 38 0501589273
+ 380988840434
тел.: + 380506588563
+380645223103

Адреса оргкомітету
Проспект Центральний 59, Сєвєродонецьк, Україна, 93406
E-mail: declog@ukr.net

Програма конференції
6 жовтня 2017 року
10-00 – 11-00

реєстрація, вітальна кава

11-00 – 13-00

відкриття, пленарне засідання

13-30 – 14-30

Обід

15-00 – 17-00

секційні засідання

пр-т Центральний 59,
м. Сєвєродонецьк
пр-т Центральний 59,
м. Сєвєродонецьк
пр-т Космонавтів, 24
м. Сєвєродонецьк
пр-т Центральний 59,
м. Сєвєродонецьк

7 жовтня 2017 року
09-30 – 10-00

кава-брейк

10-00 – 11-00

секційні засідання

12-00 – 12-30

кава-брейк

12-30 – 13-00

підбиття підсумків, вручення сертифікатів

пр-т Центральний 59,
м. Сєвєродонецьк
пр-т Центральний 59,
м. Сєвєродонецьк
пр-т Центральний 59,
м. Сєвєродонецьк
пр-т Центральний 59,
м. Сєвєродонецьк

Умови участі
організаційні
участь у конференції не передбачає обов’язкових внесків, кожний
внески, видання учасник отримує безкоштовно програму, збірку матеріалів конференції та
збірки матеріалів сертифікат. Учаснику, який брав участь у конференції дистанційно, за його
конференції
заявкою збірку матеріалів може бути надіслано поштою за його рахунок.
Публікації студентів-бакалаврів приймаються лише у співавторстві з
особою, яка має науковий ступінь.
до 08.09. 2017 р.
надіслати заявку у запропонованій формі вкладеним файлом на електронну
пошту оргкомітету конференції E-mail: declog@ukr.net
(назва файлу: Name_zayvka)
В темі листа вказати «Конференція-децентралізація-2017» та прізвище
учасника
до 15.09.2017 р.
надіслати тези доповіді на електронну пошту оргкомітету конференції
E-mail: declog@ukr.net
(назви файлів: Name_Tezy, Name_kvitanciya)
В темі листа вказати «Конференція-децентралізація-2017» та прізвище
учасника
Учасники конференції мають змогу опублікувати наукову статтю (за тематикою тез
конференції) у фаховому виданні.
Додаткові умови щодо публікації наукових статей у фаховому виданні
до 15.09.2017 р.

до 15.09.2017
сплатити вартість
публікації в сумі
400 грн.

надіслати статтю до збірки наукових праць «Актуальні проблеми права:
теорія і практика» на електронну пошту оргкомітету конференції
E-mail: declog@ukr.net або galinakaplina61@gmail.com
В темі листа вказати «Стаття_проблеми права» та прізвище
публікація статті в збірнику наукових праць «Актуальні проблеми права:
теорія і практика» (Відповідно до постанови Президії ВАК України від
12.06.2002 №1-05/6, рішення Президії ВАК України (протокол №1-05/4 від
14.10.2009 р.), постанови Президії ВАК України від 14 квітня 2010 р. №1-

05/3, Наказу МОН України від 09.03.2016р .№241 збірник затверджено як
наукове фахове видання, в якому можуть публікуватися результати
дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора і
кандидата наук. Збірник наукових праць «Актуальні проблеми права: теорія
і практика» внесений до Міжнародної наукометричної бази даних
«IndexCopernicusInternational» (Польща). З умовами публікації наукових
робіт у збірнику можна ознайомитися: http://pravo-snu.lg.ua Режим
електронного
доступу
до
наукометричної
бази:
http://journals.indexcopernicus.com/)
Реквізити для сплати публікації: - 4731212701175910 карта Приватбанку
Гніденко Вікторія Ігорівна

Технічні вимоги до оформлення тез доповідей
1. Обсяг – до 3 сторінок формату А4 машинописного тексту набраний в редакторі Microsoft
Word (файл – *.docх або *.rtf).
2. Всі поля – 20 мм. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14 пт. Абзац – 1,25 см.
3. У верхньому правому куті – ім’я, по батькові та прізвище автора (жирний, міжрядковий
інтервал – 1,0, вирівнювання по правому краю).
4. З наступного рядка – науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи, місто, країна
(для іноземних учасників) (курсив, міжрядковий інтервал – 1,0, вирівнювання по правому
краю).
5. Нижче – через один інтервал – назва доповіді ПРОПИСНИМИ літерами (жирний,
міжрядковий інтервал – 1,0, вирівнювання по центру).
6. Нижче – через один інтервал анотація англійською мовою, російською або українською
(курсив, міжрядковий інтервал – 1,0, вирівнювання по ширині).
7. Нижче – через один інтервал – текст тез (міжрядковий інтервал – 1,5, вирівнювання по
ширині).
8. В кінці тексту – через один пробіл – наводиться Список літератури. Посилання на
літературне джерело подаються у квадратних дужках за стандартними вимогами, наприклад:
[2], [3; 7], [1-5], [3, с. 145] (кегель 12 пт, міжрядковий інтервал – 1,0, вирівнювання по
ширині).
9. Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми) додатково подавати у форматі *.tiff.
10. Формат таблиць та рисунків має бути лише книжний.
11. Магістранти подають тези разом з рецензією наукового керівника.
12. Оргкомітет залишає за собою право редагування одержаних тез.
13. Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть.
Технічні вимоги до оформлення статей у Збірник наукових праць «Актуальні проблеми
права: теорія і практика»
Приймаються наукові статті, які мають такі необхідні елементи: висвітлення проблеми в
загальному вигляді і її зв’язок із важливими науковими практичними завданнями (5-10 речень);
аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми і на які
спирається автор (до 0,75 сторінки); виділення невирішених раніше частин загальної проблеми,
котрим присвячується означена стаття, формулювання цілей та завдань статті (до 0,5 сторінки);
виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових
результатів; висновки з даного дослідження; перспективи подальших досліджень у даному
напрямку (2-3 проблеми).
Матеріали для публікації (обсяг в межах 0,5-0,75 д.а.) подаються в текстовому редакторі
MS Word for Windows разом із одним надрукованим примірником на аркушах формату А4.
Можливе подання матеріалів електронною поштою.
Вимоги до електронного варіанта тексту за посиланням: http://pravosnu.lg.ua/index/naukovij_zbirnik/0-39.

ЗАПРОШУЄМО ВАС ДО ПЛІДНОЇ ТА ТВОРЧОЇ СПІВПРАЦІ!

ФОРМА ЗАЯВКИ
для участі у Міжнародній науково-практичній конференції
«ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ
ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ: ПРОБЛЕМИ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ»
6-7 жовтня 2017 року
ПІБ автора(ів)
- українською або російською мовою
Науковий ступінь
Вчене звання
Місце роботи (назва ВНЗ, установи)
- українською або російською мовою
- англійською мовою
Посада
Секція
Назва доповіді
Участь в конференції:
- як слухач
- з доповіддю на пленарному засіданні
- з доповіддю на секційному засіданні
- дистанційно
Контактна адреса в наступному форматі:
ПІБ одержувача
Вулиця, № будинку, № квартири
Місто
Індекс
Країна
Номер відділення Нової пошти
Контактний телефон
E-mail
Потреба в готелі (є/немає)
Чи буде публікуватися стаття у збірник наукових
праць «Актуальні проблеми права: теорія і
практика» (так / ні)

