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МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ:  

 

обмін досвідом між науковцями й практиками у сфері публічного управління та 

адміністрування, покращення навчального процесу в вищих навчальних закладах освіти за 

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», розширення тематики 

міждисциплінарних досліджень, підвищення якості виконання наукових розробок, 

координація наукової співпраці між науковими інституціями та бізнес-середовищем. 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

 теоретичні та методологічні аспекти публічного управління та адміністрування; 

 практичні проблеми в публічному управлінні та адмініструванні; 

 конкурентний підхід в соціальній політиці та управлінні людськими ресурсами; 

 вплив публічного управління та адміністрування на сталий розвиток економіки. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 
 

Голова комітету: 

 Пилипенко Любомир Миколайович – директор Інституту адміністрування та післядипломної 

освіти Національного університету “Львівська політехніка”, д.е.н., доцент. 

Заступник голови комітету: 

 Поплавська Жанна Василівна - завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки 

Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор;  
 

Члени організаційного комітету: 

 Данилович-Кропивницька М.Л. – доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки 

Національного університету “Львівська політехніка”, к.е.н., доц.;  



 Михальчишин Н.Л. – доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки Національного 

університету “Львівська політехніка”,  к.е.н., доц.; 

 Іличок Б.І. – доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки Національного 

університету “Львівська політехніка”, к.е.н., доц. 

 

ВАЖЛИВІ ДАТИ: 
 

* до 18 березня 2021 р. - подати заявку, тези доповідей та скан квитанції про оплату; 

* до 10 травня 2021 р. – розміщення електронного збірника матеріалів конференції на 

офіційному сайті Національного університету «Львівська політехніка» (перейдіть за 

посиланням https://lpnu.ua/tpe/publikaciyi-naukovyh-zahodiv). 

 

До участі у конференції запрошуються студенти, аспіранти, докторанти, науковці, викладачі, фахівці з 

публічного управління та адміністрування та всі зацікавлені особи. 

 

Доктори наук та професори не оплачують організаційного внеску у разі публікації власних (одноосібних) тез 

доповідей 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК: 

100 грн., що включає оплату підготовки макету збірника матеріалів конференції.  

Для студентів організаційний внесок становить 50 грн. 
 

 

ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ: 

Отримувач платежу: Львівська міська молодіжна громадська організація «Нові люди»: 

ЄДРПОУ 25253433 

р/р UA973252680000000000260013135 

в АТ АКБ «Львів» м. Львів 

МФО 325268 

У призначенні платежу вказати «За участь у конференції» та прізвище автора. 

 

АДРЕСА ДЛЯ НАДСИЛАННЯ МАТЕРІАЛІВ: tpeconf2021@gmail.com  

Прохання надсилати заявку, тези доповіді та скановану квитанцію про оплату окремими 

файлами в одному листі. 

Протягом 3-х днів автору обов’язково буде надіслано підтвердження про отримання 

тез. (У разі неотримання підтвердження – прохання звернутись до Оргкомітету). 

Оргкомітет розглядає матеріали, оформлені відповідно до вимог і подані у зазначений 

термін.  

 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, англійська, польська. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 
 

- обсяг: 1-2 повні сторінки формату А4 (редактор WORD for WINDOWS) 

- гарнітура: Times New Roman Cyr, розмір шрифта – 12, інтервал – 1  

- абзацний відступ – 10 мм.  

- поля: ліве – 25 мм, праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. 

- табличне і графічне наповнення тез – мінімальне. Рисунки у Word згрупувати. 

- структура тез: прізвище та ініціали автора і співавторів (не більше 3) – справа великими 

літерами. Нижче – назва установи. Через два інтервали – назва тез великими літерами (по 

центру, напівжирним); через два інтервали – текст, перелік літератури не обов’язковий. 

https://lpnu.ua/tpe/publikaciyi-naukovyh-zahodiv
mailto:tpeconf2021@gmail.com


Заявка на участь у конференції 
 

Прізвище, ім.’я та по батькові __________________________________ 

Повна назва місця праці /навчання _______________________________ 

Посада ______________________________________________________ 

Вчене звання, науковий ступінь  __________________________________ 

Службова адреса _____________________________________________ 

Телефон службовий___________________________________________ 

/мобільний____________________________________________________ 

E-mail _______________________________________________________ 

Тема доповіді _________________________________________________ 

 

КОНТАКТИ: 

Кафедра теоретичної та прикладної економіки (ТПЕ) 

Національний університет “Львівська політехніка” 

(IV навч. корп., к. 502), т. (032) 258-24-88, факс (032) 258-22-10. 

 

Іличок Богдан Іванович – з питань опублікування тез (095 2035567); 

Данилович-Кропивницька Марта Львівна – з організаційних питань (097 0218981). 

 

  

 


