НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
25 березня 2021 року в Харківському регіональному інституті державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України (ХарРІ НАДУ) відбудеться щорічна науковопрактична конференція «Актуальні проблеми розвитку управлінських систем: досвід, тенденції,
перспективи».
На конференцію запрошуються: аспіранти, студенти та слухачі закладів вищої освіти, представники
засобів масової інформації, громадськість та інші зацікавлені особи.
Робота конференції передбачає пленарне та 3 секційних засідання:
Секція 1 "Сучасні тенденції розвитку системи публічного управління в Україні" (керівник –
д.держ.упр., проф. Мартиненко Василь Миколайович).
Секція 2 "Економічна політика та бізнес-процеси в умовах глобалізації" (керівник –
д.держ.упр., проф. Латинін Микола Анатолійович).
Секція 3 "Цифрові технології в управлінні персоналом та розвитку підприємства: світ
можливостей" (керівник – д.держ.упр., проф. Статівка Наталія Валеріївна).
Порядок роботи конференції: з 10.00 до 14.00 (дистанційний режим).
Робочі мови конференції: українська, англійська.
Для участі в конференції необхідно подати тези доповіді.
За підсумками конференції передбачається видання електронного збірника матеріалів.
Вимоги до матеріалів, що подаються.
1. Технічні: обсяг – до 4 сторінок, формат аркуша – А4, через півтора інтервали, без малюнків і схем
(шрифт № 14 у текстовому редакторі Word for Windows (версія 1998-2003), береги: ліворуч – 3 см, праворуч –
1,5 см, угорі – 2 см, знизу – 2 см.
2. Оформлення: в режимі «по ширині» без відступів подаються: відомості про автора українською мовою
(прізвище, ім’я, по батькові, група, курс, навчальний заклад, e-mail, контактний телефон (разом із кодом міста),
тематичний напрям Конференції; нижче по центру наводиться назва тез доповіді, далі – виклад основного
матеріалу, список використаних джерел.
3. Електронний варіант обов’язково направляється на електронну адресу: ond41@ukr.net (назва файлу та
тема на зразок – Петренко І.В._Студ_конференція).
4. Рукописи тез надаються автором особисто у відділ організації наукових досліджень (6 поверх, каб. № 40)
або надсилаються простим листом за адресою: відділ з координації наукової роботи та докторантури (до
оргкомітету Конференції) ХарРІ НАДУ, пр. Московський, 75, м. Харків, 61001.
Зразок оформлення:
Петренко Іван Васильович, студент групи УД-1-15 ФСЕУ ХарРІ НАДУ, м. Харків
e-mail__________________
контактний телефон__________________
Секція 3: Управління персоналом та кадрова політика
Науковий керівник – Жадан Олександр Васильович, д.держ.упр., проф., професор кафедри управління персоналом і
економіки праці ____________________________________________________________(підпис)
Контролінг в державному управлінні
Виклад основного матеріалу…
Список використаних джерел:

До відділу з координації наукової роботи та докторантури тези подаються за умови наявності підпису
наукового керівника. Граничний термін подання тез – 25 березня 2021 р.
Додаткова інформація та довідки за телефонами:
(057) 732-09-51 (121) – (кафедра економічної політики та менеджменту, Косенко Аліса Володимирівна);
(057) 732-51-95 (133) – (кафедра управління персоналом та економіки праці, Смаглюк Анна Андріївна);
(057) 732-81-36 (139) – (кафедра державного управління, Олешко Олексій Миколайович);
(057) 732-32-55 (142) – (відділ з координації наукової роботи та докторантури − Гришина Наталія
Михайлівна, Грибко Ольга Владиславівна);
(066) 164-24-02 (відповідальний від Студентської ради ХарРІ НАДУ) – Денис Жила.

