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МІЖНАРОДНА ЗАОЧНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ 

«Розбудова та посилення  публічного урядування та 
економіко-правового розвитку» 

 

«17» вересня 2018 року, м. Київ  

Запрошуємо взяти участь у роботі конференції 

 

Місце проведення конференції: м. Київ 
Дата проведення: «17» вересня 2018 р. 
прийом наукових матеріалів авторів: до «14» вересня 2018 р. 
розміщення електронної версії збірника: до «14» жовтня 2018 р. 
розсилання друкованих збірників авторам: до «20» жовтня 2018 р. 
Форма проведення конференції: заочна, дистанційна. 
 
Мета конференції: поширення і підвищення якості знань щодо  фундаментально-
прикладних і методичних питань у сфері державного управління, права  та економіки. 
 
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська 

 
 

 



Основні тематичні напрями конференції: 
 
Державне управління: 

1. теорія та історія державного управління; 

2. організаційно-практичне забезпечення державної служби; 

3. функціонування і розвиток механізмів державного управління; 

4. розробка та впровадження нормативно-правових актів, що регулюють 

відносини регіонального управління та місцевого самоврядування; 

5. координація діяльності органів державного управління у сфері  соціальної і 

гуманітарної політики; 

6. дослідження, розробки, проекти по реалізації функцій системи вищої освіти. 

 

 
Юридичні науки: 

1. актуальні проблеми теорії та історії держави і права; 

2. пріоритети і тенденції вдосконалення конституційного права; 

3. формування професійних компетенцій представників адміністративного 

права; 

4. проектування освітніх програм для підготовки спеціалістів митного та 

цивільного права;  

5. розширення застосування норм міжнародного публічного права;  

6. використання нових інформаційних технологій у кримінальному праві. 

 
Економічні науки: 

1. проблеми банкрутства на підприємствах України; 
2. особливості формування принципів управління економічними ризиками;  
3.  теорія і практика економічного зростання та інновацій;  
4. факторинг як комплекс фінансових послуг для виробників і постачальників;  
5. валютний ринок України: проблеми і перспективи його регулювання; 
6. перспективи економічного співробітництва України та ЄС. 

 
УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Для участі у конференції та включення матеріалів до збірника необхідно до 14  вересня 
2018 :  

 Надіслати тези доповіді на електронну адресу  editor@inter-nauka.com; 

 Заповнити анкету автора; 

 Надіслати квитанцію про сплату організаційного внеску на адресу editor@inter-
nauka.com. 

 
Умови оплати участі у конференції: 
 

 Вартість публікації матеріалів конференції (до 10 сторінок), включаючи 
пересилання одного друкованого примірника по Україні становить 350,00 
гривень. 

 Додатковий друкований екземпляр збірника, а також його поштова доставка – 
150,00 гривень. 

 Розміщення матеріалів наукової конференції в НбУ імені В.І. Вернандського – 
безкоштовно 

 Надання іменного сертифікату участникам – безкоштовно (надсилається разом із 
збірником, або в електроннму вигляді по бажанню автора). 

 



Реквізити надсилаються учаснику одразу після підтвердження другу тез у 
збірнику. 

 
КОНТАКТИ 

Е-mail: editor@inter-nauka.com 

Детальна інформація на сайті https://www.inter-nauka.com/ - розділ: Конференції 
 

 
 

ЗАЯВКА 
Заповніть та відправте електронною поштою 

 

Номер напряму, тема 
доповіді 

 

Прізвище, ім’я, по 
батькові (повністю) 

 

Науковий ступень, вчене 
звання, ВНЗ або 
організація  

 

Конт. тел., е-mail  

Поштова адреса (або 
номер відділення Нової 
пошти) для надсилання 
збірника 

 

 

Тези будуть друкуватися в авторській редакції без додаткового редагування  
(відповідальність за зміст та орфографію матеріалів несуть автори).  

Оргкомітет залишає за собою право відмовити у публікації невідредагованих 
матеріалів, які не відповідають тематиці та вимогам. 

До публікації приймаються тези обсягом від 3 до 5 сторінок набраних у редакторі 

WORD у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc. Шрифт Times New Roman 14. 

Міжрядковий інтервал 1,5. Поля з усіх сторін 20 мм., нумерація сторінок не потрібна. 

Спочатку друкуються ініціали авторів та прізвища прописними літерами, шрифт 

полужирний вирівнювання «по лівому краю», у наступному рядку – науковий ступень, вчене 

звання, ВНЗ чи організація, місто, через інтервал назва доповіді прописними літерами, 

шрифт полужирний, вирівнювання «по лівому краю». Через інтервал виклад основного 

тексту, вирівнювання «по ширині». Посилання на джерела у квадратних дужках по тексту [1, 

259], бібліографічний список у кінці тексту. 



Зразок оформлення тез 

А. М. ПЕТРЕНКО 
канд. юрид. н., доц., УАІМВЛ МАУП 

 
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ АСИМЕТРІЇ ІНФОРМАЦІЇ 

ПРИ ФОРМУВАННІ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ 

(Текст доповіді) 

(посилання на літературу по тексту у квадратичних дужках за зразком [1, 23] ) 
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1. Про внесення змін до Закону України "Про захист суспільної моралі": 
Закон України від 10 лютого 2015 року № 173-VII // Відомості Верховної 
Ради України (ВВР). – 2004. – N 14. – ст.192  

2. Беляков К. І. Інформатизація в Україні: проблеми організаційного, 
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2011. – 576 с. 
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проблеми / Г.А. Іваненко // Становлення і розвиток української 
державності [зб. наук. пр.]. - Вип. 12: Матеріали X Всеукр. наук.-практ. 
конф. “Становлення і розвиток української державності: історія, 
сучасність, зарубіжний досвід”, 6 листоп. 2014 р./ редкол.: А.М. Подоляка 
(голова) [та ін.]. - К.: ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2014. - С. 115-119. 

4. Мельничук Д.П. Концепція якості трудового життя: зміст та значення 
в процесі модернізації системи соціально-трудових відносин [Електронний 
ресурс] / Д.П. Мельничук // Електронний архів Житомирського державного 
технологічного університету. – Режим доступу: 
eztuir.ztu.edu.ua/4766/1/281.pd 


