
УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Для участі в конференції необхідно до 31 березня 2014 року подати до 
оргкомітету оформлену заявку, текст тез доповідей і квитанцію про сплату 
організаційного внеску в сумі 350 грн. за наступними реквізитами: Національний 
університет водного господарства та природокористування (НУВГП), код 
02071116, р/р 31253201213871 (додаткова діяльність) в ГУ ДКСУ у Рівненській 
області, МФО 833017. Призначення платежу: «За участь у конференції 24.04.14 
(ПІБ автора)». 

Оргкомітет забезпечує кожному учаснику, в межах організаційного внеску, 
програму конференції, збірник тез, обід, вечерю «У колі друзів», екскурсію. 

Додатково, всі бажаючі мають змогу опублікувати наукову статтю у збірнику наукових 
праць НУВГП «Стратегія і тактика державного управління». Вимоги до оформлення наукової 
публікації розміщені на сайті НУВГП, в розділі «Наукова діяльність», вкладка – «Видання 
університету». 

 

Вимоги до оформлення тез конференції 
Текст тез конференції - 2-3 стор.; формат А-5; поля: верхнє, ліве, праве – 1,5 см, нижнє – 

1,7 см; шрифт – Times New Roman 10 пт.; інтервал – одинарний; відстань між УДК, ПІБ 
автора(ів), назвою доповіді, текстом – 1 рядок; абзаци – 0,5 см; список літератури – через 
1 рядок, шрифт - 9 пт. 

 

Проживання 
Витрати на проживання під час перебування у м. Рівне оплачуються за власні 

кошти учасників. 
Іногороднім учасникам пропонуються такі місця для проживання: 
Готель «Турист» (м. Рівне, вул. Київська, 36, тел. (0362) 608000); 
Готель «Мир» (м. Рівне, вул. Міцкевича, 32, тел. (0362) 221335); 
Готель «Айвенго» (с. Колоденка, вул. Зелена, 53, тел. (0362) 208952); 
Готель «Орлан» (м. Рівне, вул. Відінська, 9, тел. (0362) 643101); 
Гуртожитки НУВГП. 
 

АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 
Національний університет водного господарства та природокористування, 

Кафедра державного управління та місцевого самоврядування, вул. Приходька, 
75, м. Рівне, Україна, 33028. 

Телефон для довідок: (0362) 22-10-42, Якимчук Аліна Юріївна. 
E-mail для заявок та тез: konf_derypravl@ukr.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Міністерство освіти і науки України; Національне агентство з питань 
державної служби; Державне агентство водних ресурсів України;  

Національний університет водного господарства та природокористування; 
Академія митної служби України; Академія муніципального управління; 

Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний 
університет»; Державний вищий навчальний заклад «Запорізький  

національний університет»; Дніпропетровська державна фінансова  
академія; Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара; 

Інститут суспільства Київського університету ім. Бориса Грінченка;  
Луганський національний університет ім. Т.Г. Шевченка; Львівський  

регіональний інститут державного управління; Маріупольський державний 
університет; Національний університет «Одеська юридична академія»; 

Національний університет водних біоресурсів і природокористування України;  
Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка;  

Сумський державний університет; Східноукраїнський національний  
університет ім. Володимира Даля; Херсонський національний технічний 

університет; Хмельницький університет управління та права;  
Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького;  

Чернігівський національний технічний університет; Асоціація міжнародних 
відносин (Чехія); Берлінський технічний університет (Німеччина);  

Вища школа Єврорегіональної економіки ім. Альчіде де Гаспарі в Юзефові 
(Польща); Грузинський технічний університет (Грузія); Державна вища 

професійна школа в Хелмі (Польща); Жешувська Політехніка (Польща);  
Університет "Велика Греція" Катандзаро (Італія); Краківська академія 

ім. А.Ф. Моджевського (Польща); Свентокшиський технічний університет в Кельці 
(Польща); Технічний університет (Кошице, Польща); Університет ім. Марії Кюрі-

Склодовської (Польща); Університет прикладних наук ім. Яноша Кодолані 
(Угорщина); Рівненська обласна державна адміністрація; Рівненська обласна 
рада; Управління державної служби головного управління державної служби 

України в Рівненській області; Рівненська міська рада 

 

ІІ Міжнародна  
науково-практична конференція 

 

«ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ  
І МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ: 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ  
ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ» 

 

24-25 квітня 2014 року 
 
 

м. Рівне

ЗАЯВКА УЧАСНИКА 
ІІ міжнародної науково-практичної конференції 

«ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ:  
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ» 

Прізвище____________________ Ім’я ________________ По батькові________________________ 
Назва навчального закладу____________________________________________________________ 
Науковий ступінь___________ Вчене звання____________ Посада__________________________ 
Організація, установа________________________________________________________________ 
Адреса ___________________________ Індекс_________ Телефон __________________________ 
E-mail____________________________ Назва секції ______________________________________ 
Тема доповіді _______________________________________________________________________ 
Проживання: □ - потреба в готелі; □ - потреба в гуртожитку;  

Планую: □ - друк тез без участі в конференції; □ - доповідь на пленарному засіданні. 

□ - доповідь на секційному засіданні; □ - друк статті у науковому збірнику. 

Підпис_________________                   Дата__________________ 



ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас до участі в роботі ІІ Міжнародної науково-практичної 
конференції «Державне управління і місцеве самоврядування: актуальні 
проблеми та шляхи їх вирішення», яка відбудеться у м. Рівне, 24-25 квітня 
2014 р. 

Мета конференції – обговорення фундаментально-прикладних питань 
функціонування і розвитку вітчизняної і міжнародної системи державного 
управління та місцевого самоврядування. 

 

Напрями роботи конференції: 
Секція 1. Теоретико-методологічні засади формування системи державного 
управління та місцевого самоврядування.  

Секція 2. Державна політика у сферах державного, регіонального і галузевого 
управління. 

Секція 3. Менеджмент та адміністрування в державних органах влади та місцевого 
самоврядування. 

Секція 4. Інформаційно-технологічне забезпечення органів державного управління 
та місцевого самоврядування. 

Секція 5. Управління транспортом та транспортною інфраструктурою регіону. 
 

Регламент доповіді – до 10 хв. 
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська, 

італійська, німецька. 
 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Сорока М.П. – д.держ.упр., професор, народний депутат України, заступник 
голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, Заслужений 
працівник сільського господарства України, президент НУВГП, голова 
програмного комітету; 

Сташук В.А. – д.т.н., професор, член-кореспондент НААН України, голова 
Держводагентства України, Заслужений працівник сільського господарства 
України, Почесний професор НУВГП, співголова програмного комітету; 

Ковалевська Ю.С. – к.держ.упр., доцент, в.о. Голови Національного агентства 
України з питань державної служби, співголова програмного комітету; 

Берташ В.М. – доктор філософії в галузі державного управління, Заслужений 
будівельник України, голова Рівненської обласної державної адміністрації; 

Кічатий Ю.С. –  голова Рівненської обласної ради; 

Коваль Л.М. – начальник Управління державної служби головного управління 
державної служби України в Рівненській області; 

Хомко В.Є. –  Рівненський міський голова. 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Корецький М.Х. – д.держ.упр., в.о. ректора Національного університету водного 
господарства та природокористування, голова організаційного комітету; 
Адамсак С. – професор, ректор Свентокшиського технічного університету в Кельці (Польща); 

Балабанов К.В. – д.пол.н., професор, ректор Маріупольського державного університету; 

Бардачов Ю.М. – д.т.н., професор, ректор Херсонського національного технічного 
університету; 

Васильєв А.В. – к.т.н., професор, ректор Сумського державного університету; 
Голубенко О.Л. – д.т.н., професор, ректор Східноукраїнського національного університету 
ім. Володимира Даля; 
Граца Т. – професор, ректор Вищої школи Єврорегіональної економіки ім. Альчіде де 
Гаспарі в Юзефові (Польща); 

Губерський Л.В. – д.пед.н., професор, ректор Луганського національного університету 
ім. Т.Г. Шевченка; 

Загорський В.С. – д.е.н., професор, ректор Львівського регіонального інституту державного 
управління НАДУ при Президентові України; 
Зайонц Й. – професор, ректор Державної вищої професійної школи в Хелмі (Польща); 

Іжа М.М. – д.політ.н., професор, директор Одеського регіонального інституту державного 
управління НАДУ при Президентові України; 

Катроне А. – професор, ректор Університету "Велика Греція" Катандзаро (Італія); 

Ківалов С.В. – д.ю.н., професор, президент Національного університету «Одеська юридична 
академія»; 

Кузьмінський А.І. – д.пед.н., професор, ректор Черкаського національного університету 
ім. Богдана Хмельницького; 

Малец Є. – професор, ректор Краківської академії ім. А.Ф. Моджевського (Польща); 

Мельничук Д.О. – д.б.н., професор, ректор Національного університету водних біоресурсів і 
природокористування України; 

Мінаєв О.А. – д.т.н., професор, ректор Державного вищого навчального закладу «Донецький 
національний технічний університет»; 
Міхаловський С. – професор, ректор Університету ім. Марії Кюрі-Склодовської (Польща); 
Огнев'юк В.О. – д.філ.н., професор, ректор Інституту суспільства Київського університету 
ім. Бориса Грінченка; 
Омельчук О.М. – д.ю.н., доцент, ректор Хмельницького університету управління та права; 
Онищенко В.О. – д.е.н., професор, ректор Полтавського національного технічного 
університету ім. Юрія Кондратюка; 

Поляков М.В. – д.ф.-м.н., професор, ректор Дніпропетровського національного університету 
ім. Олеся Гончара; 

Прангішвілі А. – професор, ректор Грузинського технічного університету (Грузія); 

Присяжнюк В.К. – д.т.н., професор, ректор Академії муніципального управління; 

Редіна Н.І. – к.е.н., професор, ректор Дніпропетровської державної фінансової академії; 

Стеінбах Дж. – д.т.н., професор, ректор Берлінського технічного університету (Німеччина); 

Фролов М.О. – д.іст.н., професор, ректор Державного вищого навчального закладу 
«Запорізький національний університет»; 

Ченцов В.В. – д.іст.н., професор, в.о. ректора Академії митної служби України; 

Чизмар А. – професор, ректор Технічного університету (Кошице, Польща); 

Шабо П. – професор, ректор Університету прикладних наук  ім. Яноша Кодолані (Угорщина); 

Шкарлет С.М. – д.е.н., професор, ректор Чернігівський національний технічний університет; 

Левицька С.О. – д.е.н., професор, перший проректор НУВГП; 

Пелех Ю.В. – д.пед.н., професор, проректор з науково-педагогічної та методичної роботи 
НУВГП; 

Гавриш В.С. – к.т.н, професор, проректор з науково-педагогічної, виховної роботи та 
соціального захисту НУВГП; 

Мельниченко П.П. – проректор з науково-педагогічної роботи та адміністративно-
господарського забезпечення НУВГП; 

Сазонець І.Л. – д.е.н., професор, начальник науково-дослідної частини НУВГП; 

Шпак Ю.В. – д.держ.упр., доцент, начальник відділу міжнародних відносин НУВГП; 

Валюх А.М. – к.е.н., доцент, заступник завідувача кафедри державного управління та 
місцевого самоврядування НУВГП; 

Якимчук А.Ю. – к.е.н., доцент, доцент кафедри державного управління та місцевого 
самоврядування. 




