
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
КОМІТЕТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ 

ВЕТЕРАНІВ 
ЦЕНТР АДАПТАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ДО СТАНДАРТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА  
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЧЕРНІГІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»  

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ 
МІЖНАРОДНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

за підтримки  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  
ЦЕНТРУ ДОСКОНАЛОСТІ ІМЕНІ ЖАНА МОНЕ ЛНУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА «ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ 
ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ЦЕНТР З ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТУДІЙ» 

за участі 
DTI UNIVERSITY, DUBNICA NAD VAHOM (SLOVAKIA) 

VARNA FREE UNIVERSITY «CHERNORIZETS HRABAR» (BULGARIA) 
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA KIELCE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (POLAND) 

BATUMI NAVIGATION TEACHING UNIVERSITY – RESEARCH CENTER (GEORGIA) 

 
 

 

ЗАПРОШУЄМО 
професорсько-викладацький склад вищих 

навчальних закладів, працівників органів публічної 
влади, представників наукових, ділових кіл, 

громадських організацій та всіх зацікавлених осіб, 
що мають відношення до тематики конференції 

 
10-12 листопада 2022 року 

 
ДО УЧАСТІ У РОБОТІ 

IV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 
«СУЧАСНА ПАРАДИГМА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ» 

 
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Загальнотеоретичні та правові аспекти публічного управління. 
2. Публічне управління та адміністрування у військовий час. 
3. Національна, міжнародна, воєнна, кібербезпека України та Європи. 
4. Політика ЄС щодо України: сучасні виклики та реалії. 
5. Міжнародна співпраця України у воєнний та повоєнний час. 
6. Стратегічні пріоритети розвитку  дипломатії та публічного управління. 
7. Сучасні стратегії регіоналізації в умовах російсько-української війни. 
8. Відбудова фінансово-економічної системи України у післявоєнний період. 
9. Особливості організації освіти та навчання на тимчасово окупованих територіях. 
10. Вимушена міграція у період воєнного стану. 
 
 
Робочі мови конференції: українська, англійська 
Участь у Конференції передбачає обов’язкове подання тез виступу 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ1 
 

10 
листопада 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

 реєстрація учасників Конференції 
 відкриття Конференції, вітальні промови, пленарне засідання 
 нетворкінг – технології майбутньої взаємодії 
 обговорення угод про співпрацю 
 презентація проекту Резолюції Конференції 

10 
листопада 

 

СЕКЦІЙНА РОБОТА 
 

 Філософія публічного управління та адміністрування 
 Публічне управління та адміністрування у військовий час 
 Особливості організації освіти та навчання на тимчасово 
окупованих територіях 

11 
листопада 

 Міжнародна співпраця України у воєнний та повоєнний час 
 Політика ЄС щодо України: сучасні виклики та реалії 
 Вимушена міграція у період воєнного стану  
 Сучасні стратегії регіоналізації в умовах російсько-української 
війни 

12 
листопада 

 Національна, міжнародна, воєнна, кібербезпека України та Європи 
 Стратегічні пріоритети розвитку публічної дипломатії 
 Відбудова фінансово-економічної системи України у післявоєнний 
період. 

 
Участь у Конференції безкоштовна і включає: отримання презентаційних матеріалів; 
публікацію тез доповідей; сертифікат учасника (1 ECTS). 
 
Для участі у Конференції необхідно до:  
1) 24.10.2022 р. подати заявку на участь у Конференції. Назва файлу повинна 
відповідати прізвищу учасника латиницею. 
2) 03.11.2022 р. подати тези виступу. Назва файлу повинна відповідати прізвищу 
учасника латиницею. 
 

КООРДИНАТОРИ ЗАХОДУ: 
від Львівського національного університету імені Івана Франка 
Галина Капленко, д.е.н. +38 067 674 54 60 (E-mail: haliakapl@gmail.com) 
 

від Національного університету «Чернігівська політехніка» 
Ольга Руденко, д.держ.упр. +38 067 408 20 28 (E-mail: olhamrudenko@gmail.com) 
 

від Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу 
Дмитро Дзвінчук, д.філос.н. – 050 927 42 11 (E-mail: dzvin56@ukr.net) 
 

від Міжнародного європейського університету 
Максим Житар, д.е.н. +38  050 577 92 40 (E-mail: zhytarmaksym@gmail.com) 
 

                                                 
1 Регламент роботи Конференції може бути уточнено 
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ЗАЯВКА 
на участь у роботі IV Міжнародної науково-практичної конференції 

«СУЧАСНА ПАРАДИГМА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ» 
слід надсилати: konference.pa.lnu@gmail.com 

АБО 

заповнити google-форму https://cutt.ly/1VUUQVc 

 
 
 
 

Прізвище  
Ім’я  
По батькові  
Науковий ступінь  
Вчене звання  
Установа  
Посада  
Назва доповіді  
Тематичний напрям 
роботи   

 

Форма участі 
(необхідне позначити) 

 доповідь на пленарному засіданні (15 хв.) 
 доповідь на семінарі (10 хв.) 
 участь в обговоренні (10 хв.) 
 участь без доповіді 
 лише друк матеріалів 

Адреса нової пошти  

E-mail  

Моб.  тел.  

 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 
 
Текстові файли подаються у форматі редактора Word, графічні файли – у форматах 

BMP, TIFF, PCX або JPEG в електронному варіанті. Назва файла повинна відповідати 
прізвищу автора. 

Тези мають бути надруковані шрифтом Times New Roman (кегль 12) на аркуші 
формату А4 з міжрядковим інтервалом 1,15. Поля – 20 мм з усіх сторін, сторінки не 
нумеруються. 

Оформлення тез:  
тематична секція – по центру, напівжирний курсив; 
прізвище та ініціали автора (у співавторстві не більше 2-ох авторів), установа, місто 

– по правому краю, напівжирний курсив; 
назва доповіді – по правому краю, всі літери великі, напівжирний курсив; 
текстова частина.  
 

Обсяг тез доповідей –  3-5 повних сторінок. 
Рукописи тез доповідей не редагуються. 
За науковий зміст і виклад матеріалу відповідає автор!!! 

 
 

КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОВОДИТЬСЯ В РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО СТАЖУВАННЯ 
«ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ДЕРЖАВИ У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД» 

(жовтень-грудень 2022 р.) 
 

ЗА УЧАСТІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ОСВІТНЬОЇ ПЛАТФОРМИ «ОНОВЛЮЙСЯ» 
 
Стажування підтверджує міжнародний досвід кандидата на отримання вченого звання 
професора, доцента, старшого дослідника. Згідно з Листом МОН № 1/9-696 від 
24.07.2020 р., ураховуючи епідемічну ситуацію у світі, обмеження при перетині 
державного кордону, стажування може проводитися дистанційно. 
 

Дане стажування також зараховується як підвищення кваліфікації для педагогічних 
працівників. 
 

Програма стажування становить 180 годин (6-ECTS) 
 

 Учасники Конференції можуть додатково взяти участь у стажуванні 
 Учасниками стажування можуть бути лише учасники Конференції 
 
Вартість стажування становить 3500 грн., що включає: 
 тренінги в контексті безпекових, юридичних, інформаційних, психологічних 
проблем у воєнний та повоєнний час; 
 вебінари, що проводитимуть українські та естонські фахівці; 
 лекційні курси, які читатимуть професори з університетів Польщі, Словаччини, 
Чехії, Болгарії; 
 самостійну роботу; 
 підготовку та публікацію англомовної статті у міжнародному міждисциплінарному 
науковому журналі SOCIOWORLD-SOCIAL RESEARCH & BEHAVIORAL SCIENCES з 
європейським ISSN; 
 сертифікат учасника міжнародного стажування. 
 

Форма заявки на участь у міжнародному стажуванні розміщена за посиланням 

https://isepupdate.com.ua  
 

Реєстрація на проходження стажування – до 01.10.2022 р. 
Подання публікації до журналу - до 09.12.2022 р. 
 

Реквізити для оплати будуть надіслані учасникам особисто на персональні електронні 
скриньки після підтвердження організаторами участі у стажуванні  
 

Кількість місць обмежена 
 

Конкретна тематика, дата, час проведення відповідних тренінгів і вебінарів, 
ідентифікатор заходів, а також доступ до програм самостійного навчання будуть 
повідомлені додатково зареєстрованим учасникам на персональні скриньки, надані при 
реєстрації. 
 

https://cutt.ly/1VUUQVc
http://netx.com.ua/

