
Національна академія державного управління при Президентові України 
 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

Національна академія державного управління при Президентові України 
проводить 26-27 квітня 2012 р.  

Міжнародну науково-практичну конференцію 
 

“Дні інформаційного суспільства - 2012” 
 
Місце проведення: м. Київ, вул. вул. Ежена Потьє, 20. 
Початок роботи конференції – 1100 (початок реєстрації – 1000). 
 
Мета конференції: систематизація наукових знань з питань розбудови 

інформаційного суспільства, запровадження механізмів електронного врядування для 
модернізації системи державного управління, демократизації взаємовідносин між владою, 
громадянами та суб’єктами господарювання; висвітлення підходів до реалізації захисту 
персональних даних та доступу до інформації, державних стратегій розвитку 
інформаційного суспільства; проблем та перспектив впровадження інновацій в різних 
сферах життєдіяльності суспільства та держави; узагальнення вітчизняного та 
європейського досвіду розбудови інформаційного суспільства; розробка пропозицій щодо 
модернізації публічного управління в контексті становлення інформаційного суспільства. 

Організаційні форми проведення: пленарне засідання, круглі столи. 
Тематика круглих столів: 
1. Інформаційне суспільство: стратегічні орієнтири для України 

Ø Державні стратегії розвитку інформаційного суспільства  
Ø Людський капітал як фактор розвитку інформаційного суспільства 
Ø Освітні інновації як чинник прискореного розвитку інформаційного 

суспільства 
Ø Інформаційно-комунікаційні технології та інновації в соціально-

економічній сфері 
Ø Організаційні інновації в суб’єктах господарювання 
Ø Захист персональних даних та доступ до публічної інформації: 

проблеми реалізації 
2. Електронне урядування у процесах взаємодії влади та бізнесу 

Ø Електронне урядування як інструмент партнерства влади і бізнесу; 
Ø Адміністративні послуги для бізнесу за умов електронного 

урядування; 
Ø Креативність ІКТ компаній та діалог з владою; 
Ø Захист інформації за умов електронного урядування. 

3. Комунікаційні процеси в публічному управлінні 
Ø Безпосередні форми комунікації в системі публічної влади, їх роль у 

прийнятті управлінських рішень. 
Ø Форми місцевої демократії та їх роль в комунікації на 

муніципальному рівні. 
Ø Громадська експертиза та проблеми її застосування. 
Ø Оптимізація внутрішньо організаційних комунікаційних зв’язків в 

органах публічної влади. 
Ø Проблемні питання комунікації між органами державної влади та 

органами місцевого самоврядування. 



Ø Комунікативні зв’язки органів публічної влади і засобів масової 
інформації. 

Ø Роль соціальних мереж у вдосконалення реалізації прямих і 
зворотних зв’язків у публічному управлінні. 

Ø Доступ до публічної інформації у контексті розвитку комунікацій в 
публічному управлінні. 

 
До участі в конференції запрошуються державні службовці, посадові особи органів 

місцевого самоврядування, народні депутати України, науковці, експерти, викладачі 
вищих навчальних закладів, докторанти, аспіранти, здобувачі наукових ступенів, 
представники політичних партій, громадських організацій та засобів масової інформації, 
інші зацікавлені особи. 

 
Робоча мова: українська.  
 
Публікація матеріалів конференції. Планується видання матеріалів конференції 

після проведення конференції. Надіслані статті  планується видати у міжнародному 
фаховому науковому журналі «Електронне урядування», тези – у збірнику тез  доповідей 
учасників конференції. Редакційна колегія наукового журналу та збірника тез доповідей 
залишає за собою право рецензування та редагування поданих текстів, а також відхилення 
статей та тез доповідей, що не відповідають тематиці конференції чи встановленим 
вимогам щодо оформлення. 

Статті, тези доповідей та заявки на участь надсилаються електронною поштою за 
адресою egov2012@ukr.net або подаються особисто до Національної академії державного 
управління на адресу:  

03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє , 20, к. 215. (кафедра інформаційної політики 
та технологій) 

 
Вимоги до оформлення матеріалів.  
Вимоги   до   оформлення  статей 
Стаття обсягом 12-15 сторінок представляється в Оргкомітет у електронному 

форматі MS WORD 6.0, 7.0, 97. Установки: Times New Roman, 13 кегль, 1,5 інтервал; 
верхнє і нижнє поле - 2 см, ліве - 2,5 см, праве - 1,5 см; абзац - 1,25 см. Не 
використовувати табуляцій, переносів, автоматичних виносок і списків. Текст повинен 
бути оформлений відповідно до вимог ВАК України з обов’язковим відображенням 
наступних елементів: 
Ø постановка проблеми та її зв’язок з важливими науково-практичними завданнями;  
Ø актуальність дослідження;  
Ø аналіз останніх досліджень і публікацій;  
Ø визначення невирішених раніше завдань загальної проблеми;  
Ø мета;  
Ø виклад основного матеріалу;  
Ø основні висновки та перспективи подальших досліджень;  
Ø список літератури.  

До тексту додаються анотації на укр. / рос. і англ. мовах та ключові слова тими ж 
мовами. 
Структура статті: 
ініціали та прізвище автора (чи авторів) вказуються у правому верхньому куті з 
зазначенням ступеня, звання, посади, організації; 



через 1 інтервал друкується назва статті посередині рядка великими літерами; 
через 1,5 інтервалу друкується текст анотації (укр. / рос. / англ.); 
через 1,5 інтервалу друкується текст статті;  
через 1,5 інтервалу друкується список літератури (посилання в основному тексті 
вказуються в квадратних дужках за зразком [2, с. 34]).  

Вимоги   до   оформлення  тез 
Тези (обсяг до 2-3 стор., шрифт Times New Roman Cyr, інтервал – 1.5, кегель 12, 

поля: верхнє, ліве, нижнє – 20 мм, праве – 15 мм, мова українська) готуються у текстовому 
редакторі Word for Windows. Якщо в тексті є посилання на цитовані та використані наукові 
і документальні джерела, їх слід навести в кінці основного тексту в алфавітному порядку 
під заголовком “Список використаної літератури” з дотриманням усіх бібліографічних 
вимог, передбачених державними стандартами (зразок оформлення додається).  

Заявки на участь, статті та тези доповідей  просимо надсилати не пізніше 23 
березня 2012 р. на адресу оргкомітету з позначкою «На конференцію». В заявці слід 
вказати прізвище, ім’я та по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посаду, місце 
роботи, контактну інформацію (адреса, телефон, факс, електронна пошта), тему доповіді, 
напрямок (секцію).  

Заявка на участь, статті та тези подаються окремими файлами, назва якого повинна 
відповідати прізвищу та імені учасника (наприклад, для тез - Ivanov_Petro_abstract.doc, для 
заявки на участь - Ivanov_Petro_zayavka.doc, для статті - Ivanov_Petro_paper.doc).  

Проживання іногородніх учасників конференції – в готелях за власний рахунок. 
Оргкомітет не забезпечує квитками на зворотний проїзд, тому просимо придбати їх 
заздалегідь. 

 
Адреса оргкомітету: 

03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє , 20, к. 215. (кафедра інформаційної політики 
та технологій) 

 Контактна особа - тел.: 050-984-64-01 (Соловйов Сергій Григорович, доцент 
кафедри інформаційної політики та технологій) 

E-mail: egov2012@ukr.net . 
 

Зразок оформлення тез доповіді 
 
Валерій ІВАНЕНКО 
к.держ.упр., доцент кафедри державного  
управління та місцевого самоврядування 
ДРІДУ НАДУ 
 
ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ 

ВЛАДИ 
 

 Систематизація практики правової регламентації розвитку системи державно-
службових відносин в Україні показує ... (текст доповіді)...[1, c. 25]. 

 
Список використаної літератури 

 
1. Храмцова О.  Пенсійна система Польщі / О.Храмцова // Вісн. Пенсійного фонду України. - 2010. - 

№ 1. - С. 22 - 23. 
 
 
 
 



ЗАЯВКА 
на участь у роботі  міжнародної науково-практичної конференції 

 
"ДНІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА - 2012" 

 
26  квітня 2012 р.  

 
Прізвище, ім’я,  
по батькові: 
 

 

Науковий ступінь,  
вчене звання:  
 

 

Посада й місце роботи: 
 

 

Поштова адреса 
організації: 
 

 

Контактний телефон  
(з кодом міста): 
 

 

E-mail: 
 

 

Тематика круглого 
столу 

 

Назва доповіді 
(повідомлення): 
 

 

Форма участі  
(потрібне підкреслити): 

- виступ з доповіддю на круглому столі (до 5 хв.) та публікація 
тез; 
- виступ з доповіддю на круглому столі (до 5 хв.) та публікація 
статті; 
- заочна участь з публікацією тез; 
- заочна участь з публікацією статті; 

Необхідне технічне 
забезпечення (потрібне 
підкреслити): 
 

- мультимедійне обладнання; 
- графопроектор; 
- інше (вказати) ____________ 

 
 
 
 
 


