
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ І ПРАВА 
 

Шановні колеги! 
 

Маємо честь запросити Вас на ІХ Міжнародну науково-практичну конференцію студентів, аспірантів 

та молодих вчених «Сучасні проблеми управління: імперативи забезпечення сталого розвитку», 

яка буде проведена 23-24 листопада 2017 року в КПІ ім. Ігоря Сікорського на базі Факультету 

соціології і права. 

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, студенти – всі, хто займається 

проблемами управління. 
 

Тематика конференції: 
 

Секція 1. Трансформація державного управління в сучасній Україні та світі: від бюрократичного 

адміністрування до електронного урядування. 

• Становлення та розвиток галузі знань: від «Державного управління» до «Публічного управління та 

адміністрування» в Україні 

• Сучасні управлінські технології та підходи 

• Кращі практики впровадження електронного урядування 

• Інструменти електронної демократії 

• Залучення громадян до вироблення і прийняття управлінських рішень 

• Сучасні технології електронного урядування 

Голова секції – д-р наук з держ. упр., проф., зав. кафедри теорії та практики управління КПІ імені 

Ігоря Сікорського Чукут С.А. 

Секретар – асп. Семенова К.О.  
 

Секція 2. Модерн та модернізація: поміж конфліктами та керованістю 

• Порівняльно-історична соціологія революцій: революції та трансформації державної політики 

• Національна держава та динаміка світ-системи: хто ким керує? 

• Політичне панування та державна політика: поміж раціональною бюрократією та 

патримоніальним вождизмом 

• Соціологія науки та раціональна модернізація державної політики: виклики та перспективи 

• Національна держава, світ-системні імперативи та конфлікти: керованість і хаос 

• Популізм від Брекзиту до Трампа та формування державної політики 

Голова секції – д-р соціол. наук, проф., зав. кафедри соціології КПІ імені Ігоря Сікорського Кутуєв П.В. 

Секретарі - канд.політ.наук Якубін О.Л.,  канд.політ.наук Багінський А.В., канд.політ.наук Донська А.Г. 
 

Секція 3. Реалізація стратегічного підходу в управлінні сталим розвитком 

• Вектори соціально-економічного розвитку України в контексті реалізації стратегії «Європа 2020» 

• Концептуальні засади забезпечення сталого розвитку країни: стратегічний підхід 

• Регіональні стратегії в руслі процесів деконцентрації та децентралізації 

• Стратегія сталого розвитку «Україна 2020»: передумови успішної реалізації 

• Ризики та обмеження впровадження стратегічних рішень у державному управлінні 

Голова секції – д-р наук з держ. упр., проф. Іваницька О.М. 

Секретар – асп. Карпунець А. 



  

Секція 4. Правове регулювання сталого розвитку: проблеми та перспективи 

• Верховенство права, правове забезпечення захисту прав людини і громадянина, рівності, доступу 

до праці, якісної освіти, фінансових послуг, медобслуговування та соцзахисту, житла, володіння 

землею та іншою власністю 

• Вільний розвиток підприємництва, усунення необґрунтованих обмежень, забезпечення технічної 

модернізації, доступу до інформації і технологій, сприяння розвитку освіти, науки і технологій 

• Захист біженців, внутрішньо переміщених осіб та мігрантів 

• Забезпечення функціонування прозорих і підзвітних державних інститутів, удосконалення 

регулювання фінмоніторингу, справляння податків, державних закупівель, інших напрямів 

фінансової діяльності держави, боротьба з корупцією 

• Охорона довкілля, забезпечення енергетичної ефективності та енергетичної інфраструктури 

• Боротьба з усіма формами організованої злочинності, насильством і жорстокістю 

Голова секції – д.ю.н., доц., зав. кафедри господарського та адміністративного права КПІ імені Ігоря 

Сікорського Кравчук О.О. 

Секретар – к.ю.н., доц. Бевз С.І. 
 

Секція 5. Моделювання поведінки соціально-економічних систем для прийняття рішень 

• Моделювання поведінки соціально-економічних систем з метою запобігання виникненню 

конфліктів 

• Моделювання процесів сталого розвитку 

• Передбачення (форсайт) і прогнозування поведінки соціально-економічних систем 

• Інструментарій для моделювання та представлення його результатів 

• Загальна теорія моделювання поведінки систем 

Голова секції - канд.географ.наук, с.н.с. Путренко В.В. 

Секретар - канд.ф.-м.наук Пишнограєв І.О. 
 
 

Круглий стіл «Сучасні тенденції підготовки PHD за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування»» із залученням Підкомісії МОНУ «Публічне управління та адміністрування», 

Робочої групи паспорту спеціальності, іноземних експертів та громадських діячів. 

 
Мови конференції: українська, англійська, польська, російська. 
 

Для участі у конференції необхідно до 12 листопада 2017 року включно зареєструватися та 

завантажити свої матеріали за посиланням sup.fsp.kpi.ua 
 

а також продублювати в електронному варіанті за електронною адресою 

mpm.from.kpi@gmail.com наступну інформацію: 
 

1. заявку на участь в конференції(див. зразок); 

2. тези доповіді(див. вимоги до оформлення); 

3. відскановану рецензію наукового керівника (для студентів та курсантів).  
 

За результатами конференції буде опубліковано збірник матеріалів конференції. 

Отримання оргкомітетом матеріалів для участі у конференції буде підтверджене нашим 

повідомленням про отримання на вказану Вами електронну адресу. У разі, коли Ви не отримали 

підтвердження, просимо звертатись до оргкомітету. 

Організатори конференції зберігають за собою право відхилити надіслані матеріали, якщо вони 

не відповідають проблематиці конференції , не належним чином оформлені, містять плагіат, 

обсяг яких перевищено або надіслані пізніше зазначеного терміну.  
 

РОЗМІР ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ СТАНОВИТЬ 150 ГРН  
Для студентів та аспірантів НТУУ «КПІ» пільгова вартість – 105 грн. 

Для зарубіжних учасників – 10 євро. 

Організаційний внесок сплачується після отримання запрошення за реквізитами, вказаними в ньому. 

Після оплати оргвнеску необхідно відправити фото або сканкопію квитанції про сплату на електронну 

адресу mpm.from.kpi@gmail.com 

mailto:mpm.from.kpi@gmail.com


Організаційний внесок включає вартість програмних матеріалів, збірки матеріалів конференції. 

Збірку матеріалів можна буде отримати на пленарному засіданні конференції, а також в оргкомітеті 

конференції. Учасники, які не змогли приїхати на конференцію, але здійснили оплату оргвнеску, 

можуть отримати збірку тез поштою. Вартість відправки однієї збірки тез по Україні – 25 грн.; в країни 

СНД – 80 грн. (вартість поштових послуг, витратних матеріалів). 

Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування, тощо) 

оплачуються учасниками за власний рахунок, або за рахунок сторони, що їх відряджає. 

Програма конференції буде надіслана разом з запрошенням на конференцію. 

Оргкомітет гарантує поселення іногородніх учасників лише в тому випадку, якщо потреба в 

поселенні була відмічена в заявці (кількість діб). 

 

Вимоги до оформлення тез 
➢ Текст повинен бути виконаний в Microsoft Word 07-2003&6.0/95 для Windows; 
➢ Обсяг тексту: до 3 сторінок.  
➢ Через один інтервал, праворуч – ім’я та прізвище автора, e-mail; прізвище та ініціали наукового 

керівника, його науковий ступінь, вчене звання (для студентів): шрифт Times New Roman, кегель – 14. 
ЗРАЗОК: 

Сидоров Іван Іванович, 
sidorov@meta.ua 

Науковий керівник: 
Петров І.В., к.ю.н., доц.., ФСП НТУУ «КПІ» 

 

➢ Назва доповіді посередині рядка (слова з  великої букви, без крапки): шрифт Times New Roman, кегель - 
14, жирний.  
ЗРАЗОК: 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ 
 

➢ Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, 
нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал 1,5.  

➢ Список використаних джерел(без повторів) додається за необхідністю в кінці тексту під назвою: Список 
використаних джерел. У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них 
порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки, наприклад: [1, с.56].  

 

Вимоги до електронного варіанта заявки та тез доповіді 

Відомості про доповідача та тему доповіді: 

1.  Прізвище 

2.  Ім’я 

3.  По батькові 

4.  Повна назва навчального закладу, в якому 

навчається/працює доповідач 

5.  Посада 

6.  Науковий ступінь 

7.  Вчене звання 

8.  Назва факультету, курс (для студентів та 

курсантів) 

9.  Тема виступу(доповіді) 

10.  Секція 

11.  Домашня адреса 

12.  Контактні телефони (домашній, 

мобільний) 

13.  Електронна пошта (e-mail) 

Відомості про наукового керівника (для студентів та курсантів); 

1. ПІБ 

2. Посада 

3.  Науковий ступінь 

4.  Вчене звання 
 

➢ Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені доповідача із вказівкою для Заявки – Заявка, для тез 

– Тези, для рецензії – Рецензія. 

➢ Тема електронного повідомлення повинна складатися з прізвища та імені учасника конференції, та 

вказівки «Сучасні проблеми управління». 

 

Контакти: 

м. Київ, пр. Перемоги, 37, корпус №7, каб. 011-7(ст. метро “Політехнічний інститут”) 

Тел: +38 (044) 204 92 18 – кафедра теорії та практики управління (Факультет соціології і права);  

+38(066)8662083 - Акімова Олена Андріївна; 

+38(067)6837515 - Іщенко Анна Миколаївна.  

E-mail: mpm.from.kpi@gmail.com 

З повагою, Організаційний комітет! 


