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Дніпропетровського регіонального інституту державного управління
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
IV НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР
«НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
В МОДЕРНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ
І ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД»
(21 березня – 24 квітня 2016 року)
Мета заходу: систематизація наукових знань з питань упровадження елементів
системи електронного урядування в органах державного управління та місцевого
самоврядування; висвітлення підходів до модернізації системи інформаційного
забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування; оприлюднення
результатів наукових досліджень щодо тенденцій розвитку новітніх інформаційнокомунікаційних технології в модернізації публічного управління в умовах
інформаційного суспільства в Україні; узагальнення вітчизняного та світового
досвіду впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності
державних та муніципальних інституцій; розробка пропозицій щодо реформування
професійної діяльності державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування в контексті розбудови інформаційного суспільства в Україні.
Під час семінару передбачається обговорити проблемні питання за такими
тематичними напрямами:
1. Розвиток електронного урядування як складова реформування системи
публічного управляння.
2. Діяльність державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування в
умовах інформаційного суспільства.
3. Запровадження інструментів електронної демократії: проблеми та шляхи їх
вирішення.
До участі у семінарі запрошуються державні службовці, посадові особи органів
місцевого самоврядування, науковці, експерти, викладачі вищих навчальних закладів,
аспіранти, докторанти, здобувачі наукових ступенів та інші зацікавлені особи.
Організаційна форма проведення: семінар проходитиме у формі заочного
обговорення оголошених проблемних питань на сайті Дніпропетровського
регіонального інституту державного управління при Президентові України (далі –
Інституту) (www.dridu.dp.ua; вкладка «Конференції, семінари, круглі столи»).
Публікація матеріалів семінару. Матеріали семінару (тези) публікуються на
сайті Інституту у формі електронного видання, що регулярно оновлюватиметься
протягом часу проведення семінару з 21 березня до 24 квітня 2016 року. Редакційна
колегія залишає за собою право редагування поданих текстів, а також відхилення тез
доповідей, що не відповідають тематиці семінару чи встановленим вимогам щодо
оформлення. Публікація безоплатна. Остаточна версія збірника матеріалів семінару

буде розміщена у вільному доступі на сайті Інституту (вкладка «Конференції,
семінари, круглі столи») після його завершення.
Для участі у роботі семінару необхідно в період з 21 березня до 24 квітня
2016 р. надіслати в електронному форматі за адресою: itis@vidr.dp.ua:
> тези доповіді;
> пропозиції до проекту рекомендацій семінару (ОБОВ’ЯЗКОВО!).
Вимоги до оформлення матеріалів. Тези (обсяг 2 ─ 4 сторінки, шрифт Times
New Roman Cyr, інтервал – 1, кегель 14, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 20 мм, тип
лапок – «», апостроф – (’), мова українська, формат Word). Якщо в тексті є посилання
на цитовані та використані джерела, їх слід навести в кінці основного тексту в
алфавітному порядку під заголовком «Список використаних джерел» з дотриманням
бібліографічних вимог, передбачених державними стандартами.
Тематичний напрям, якому відповідає тема доповіді, прізвище, ім’я, по
батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада та контактний
телефон автора зазначаються на початку ліворуч від тексту.
Адреса оргкомітету: 49044 м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, 29;
тел.: 056-794-58-16 (кафедра інформаційних технологій та інформаційних
систем)
E-mail: itis@vidr.dp.ua (кафедра інформаційних технологій та інформаційних
систем)
Зразок оформлення тез доповіді
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ДРІДУ НАДУ
РОЗВИТОК МІСЦЕВОЇ СКЛАДОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ
Систематизація практики розвитку національної системи
урядування у процесі децентралізації ... (текст доповіді)...[1, c. 80].
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