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Шановні колеги! 

Академія праці, соціальних відносин і туризму 
та Асоціація міст України 

 
ЗАПРОШУЮТЬ 

 
Вас взяти участь у роботі ІІІ-ї Щорічної Всеукраїнської науково-практичної  

конференції 
 

«МУНІЦИПАЛЬНА РЕФОРМА В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
УКРАЇНИ: ПОЗИЦІЯ ВЛАДИ, НАУКОВЦІВ, ПРОФСПІЛОК ТА 

ГРОМАДСЬКОСТІ»,  
 

що проводиться за участі  
 

Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, 
регіональної політики та місцевого самоврядування, Інституту держави та 

права НАН України ім. В.М. Корецького, Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, Національної академії внутрішніх справ, 

Університету сучасних знань, органів місцевого самоврядування, 
інших наукових та навчальних закладів 

 
 

яка відбудеться 06  грудня 2019 року на базі  
Академія праці, соціальних відносин і туризму в місті Києві.  

 
Мета конференції – формування єдиного бачення напрямів сучасного етапу 
муніципальної реформи в Україні відповідно до європейських принципів і 
стандартів на основі співставлення позицій з цього питання влади, науковців та 
інститутів громадянського суспільства, зокрема, профспілок, об’єднань органів 
місцевого самоврядування, громадських організацій тощо. 
 
Конференція проводиться в рамках відзначення Дня місцевого самоврядування. 
 
До участі в науковому заході запрошуються науковці, викладачі та аспіранти 
представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 
громадські активісти, всі хто опікується проблемами успішного проведення 
муніципальної реформи в Україні відповідно до європейських принципів і 
стандартів. 
 

За результатами проведення конференції буде виданий збірник наукових 
праць учасників цього заходу. 
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Пропонуються такі  

тематичні панелі  конференції: 
 

• основні напрями та пріоритети муніципальної реформи в Україні на 
сучасному етапі, проблеми їх законодавчого забезпечення; 

• новітні технології муніципального менеджменту та проблеми їх 
впровадження в практику територіальних громад; 

• роль інститутів громадянського суспільства у проведенні муніципальної 
реформи (національний та європейський виміри). 

 
 
Робочі мови конференції: українська, англійська. 
 

Необхідна інформація: 
 
Для участі в конференції необхідно не пізніше 30 жовтня 2019 року 
(включно) надіслати до оргкомітету конференції електронною поштою: 

• заявку на участь; 
• тези доповіді обсягом до 5 сторінок. 
Аспіранти та здобувачі наукового ступеня подають тези з рецензією 

наукового керівника або з випискою про рекомендацію їх до публікації кафедри 
відповідного навчального закладу. 

 
Форма заявки  

 
ЗАЯВКА 

 
учасника 3-ї Щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«МУНІЦИПАЛЬНА РЕФОРМА В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
УКРАЇНИ: ПОЗИЦІЯ ВЛАДИ, НАУКОВЦІВ, ПРОФСПІЛОК ТА 
ГРОМАДСЬКОСТІ» 
 
Прізвище, ім’я, по батькові________________ 
Науковий ступінь, вчене звання______________ 
 
Місце роботи, посада ____________________ 
Тема доповіді: ___________________________ 
Контактний телефон, е-mail:_______________ 
Чи планується особиста участь ____________ 
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Контакти Оргкомітету: 
Кравченко В. В. +380674087798 
Журавель Я.В. +380935524952 
Третяк С.М. +380632497229 
Електронна адреса Оргкомітету: lanatsn@ukr.net 
 

Збірник тез доповідей конференції передбачається опублікувати до 
початку конференції. Тези конференції надсилати за адресою: 
viktork52@meta.ua. 

Оргкомітет залишає за собою право відбору тез для включення у збірник, а 
також доповідей для включення у програму конференції.  

Підтвердження участі у конференції – до 01 грудня 2017р. 

 
ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДІ 

• Надсилати файли з розширенням *.doc або *.docx. Назва файлу повинна 
відповідати прізвищу та імені учасника конференції латиницею (наприклад, 
Ivanenko Mykola). 

• Обсяг доповіді (тез) до 5 сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), 
орієнтація – книжкова. Всі поля – 2,0 см. Шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 
міжрядковий інтервал – 1,5.  

• Текст доповіді вирівнювати по ширині з відступом зліва 1,25 см. У тексті не 
потрібно робити виділень курсивом чи напівжирним. 

• Текст може містити лише кінцеві посилання (у квадратних дужках зазначати 
номер і сторінку, на якій викладено відповідне положення). При оформленні слід 
дотримуватися чинного вимог державного стандарту.  

• Сторінки не нумерувати. 
• Оформлення посилань має відбуватись за стандартом ДСТУ 8302:2015 

«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та 
правила складання», який набув чинності у 2017 р. 

 
 

Зразок оформлення тез 
ОПТИМІЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ 

УКРАЇНИ ЯК ПЕРЕДУМОВА МУНІЦИПАЛЬНОЇ РЕФОРМИ 

Олег Савченко, 

Інститут законодавства Верховної Ради України 

 

Основний текст, який має довести, що тези виконані на актуальну тему. 
Він має містити результати наукового дослідження, бути грамотно і охайно 
оформленим. Посилання на літературу по тексту робляться в порядку 
черговості, в квадратних дужках [1, с. 58]. Законодавство слід цитувати з 
посиланням на відповідну статтю (Ст.9) [3]. Перелік використаної літератури 
подається наприкінці тексту. 

http://knmu.kharkov.ua/attachments/3659_8302-2015.PDF
http://knmu.kharkov.ua/attachments/3659_8302-2015.PDF
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Література та джерела інформації: 
1. Бориславська О., Заверуха І., Захарченко Е. та ін. Децентралізація 

публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України. Київ: ТОВ 
«Софія». 2012. 128 с. 

2. Потапенко С. Характерні риси об'єднаної територіальної громади // 
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. 2019. № 2. С. 47-55. 

3. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 
21.05.1997 р. №280/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-
%D0%B2%D1%80 (Дата звернення 06.01.2019). 

4. Про затвердження Методики формування спроможних 
територіальних громад. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 р. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF (Дата звернення 
08.01.2019). 
 

Реєстрація 
Для реєстрації в якості учасника конференції та подачі матеріалів потрібно 

заповнити електронну форму та прикріпити файл із доповіддю на              
електронний адрес конференції: lanatsn@ukr.net 
 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF
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