Підсумковий лист
27 квітня 2017 р. відбувся ХVII Міжнародний науковий конгрес
"Публічне управління ХХІ століття: традиції та інновації". Метою Конгресу
стали узагальнення й оприлюднення результатів наукових досліджень у
галузі державного управління
та адміністрування
і практики
державотворення та розробка пропозицій щодо підвищення ефективності
діяльності інститутів державної влади та місцевого самоврядування.
У цьому році у роботі Конгресу взяли участь провідні вітчизняні та
зарубіжні науковці (з Федеративної Республіки Німеччина, Республіки
Польща, Алжирської Народної Демократичної Республіки, Федеративної
Республіки Нігерія, Республіки Албанія, Республіки Вірменія, Французької
Республіки, Ізраїлю), а також викладачі, представники органів публічної
влади та громадських організацій, молоді вчені, студенти та інші зацікавлені
особи.
Пленарне засідання відкрила директор Інституту, доктор соціологічних
наук, професор, заслужений працівник освіти України Бєлова Людмила
Олександрівна.
Учасників Конгресу привітали:
– президент

Національної

академії

державного

управління

при

Президентові України Куйбіда Василь Степанович – доктор наук з
державного управління, професор, заслужений юрист України;
– заступник голови – керівник апарату Харківської обласної державної
адміністрації Бабічев Анатолій Валерійович, який оголосив привітання
учасників Конгресу від голови Харківської обласної державної адміністрації
Світличної Юлії Олександрівни;
– ректор

Національного

технічного

університету

«Харківський

політехнічний університет» Сокол Євген Іванович – доктор технічних наук,
професор, член-кореспондент Національної академії наук України.

З ґрунтовними доповідями виступили:
– президент Національної академії правових наук України Петришин
Олександр Віталійович – доктор юридичних наук, професор, заслужений
діяч науки і техніки України (Тема: «Державна служба як інститут
управління: становлення, моделі, особливості»);
– перший заступник директора Регіонального центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги в Полтавській області Лахижа
Микола Іванович – доктор наук з державного управління, професор (Тема:
«Розвиток правової спроможності територіальних громад в Україні»);
– професор

кафедри

регіонального

розвитку

та

місцевого

самоврядування ХарРІ НАДУ Газарян Світлана Вікторівна – доктор наук з
державного управління, професор (Тема: «Аналіз та узагальнення наявних
практик діяльності місцевих органів влади в Україні та за кордоном»).
На

дискусійних

групах

обговорювались

питання

реформування

публічного управління в умовах глобалізації, проблем децентралізації
владних відносин, стратегічного розвитку Української держави, транформації
інституціональних засад соціогуманітарного розвитку держави, імплементації
принципів acquis communuataire в діяльності органів публічної влади, а також
шляхи запровадження електронного урядування в державних інституціях та
узагальнення світового досвід публічного управління.
Основні акценти рекомендацій спрямовані на необхідність подолання
патерналістського комплексу у ставленні громадян до влади; зміцнення
матеріально-фінансової, організаційно-правової самостійності об’єднаних
територіальних громад; відродження національного культурного підґрунтя
суспільства, підвищення його морального стану і здоров’я; шляхів реалізації
проектів державно-приватного партнерства в системі державного урядування
та програми підтримки аграрних кластерів; адаптації українського
законодавства до законодавства ЄС на фоні правової реформи в Україні та ін.

Одним із резонансних комунікативних заходів в рамках цьогорічного
Конгресу став круглий стіл “Переміщені вищі навчальні заклади – новий
феномен в українській освіті”, який проведено за ініціативи Луганського
національного аграрного університету спільно з Департаментом вищої освіти
Міністерства

освіти

і

науки

України

та

Координаційним

центром

переміщених ВНЗ. Результатом дискусій та обговорень зазначеної проблеми
стало прийняття відкритої резолюції учасників круглого столу.
Під час Конгресу відбулась також відкрита проблемна лекція доктора
Крістіана Петерса (Бременська вища школа соціальних наук, Німеччина) на
тему: “Підйом популізму і змагання істин – заклик щодо посередництва
соціальних наук”. Під час презентації основні акценти були спрямовані на
аналіз популістських рухів в Європі та США, зміни у сучасних моделях
комунікації у зв’язку із розвитком мас-медіа та новітніх технологій, способи
протистояння «ерозії республіканських загальних принципів» та ін.. Після
лекції відбулась широка дискусія та обговорення зазначених питань.
Збірник тез доповідей ХVII Міжнародного наукового конгресу
"Публічне управління ХХІ століття: традиції та інновації" включає матеріали
163 вітчизняних та зарубіжних авторів, в т.ч. – 34 докторів наук, 71
кандидатів наук.
З метою узагальнення існуючих тенденцій розвитку вищої освіти за
часів незалежності України та відпрацювання пропозицій щодо подальшого
реформування підходів до державного управління змінами в освітній галузі
серед учасників Конгресу було проведено соціологічне опитування
«Державне управління змінами в системі вищої освіти України», зведений
звіт за результатами якого буде надано додатково.
Під час Конгресу працювала виставка науково-методичної літератури,
творчу атмосферу заходу створювала виставка робіт всесвітньовідомих
майстрів петриківського розпису Тамари та Олександра Вакуленко та
музичні твори, які виконувались на арфі ученицею Харківської дитячої
музичної школи-інтернат під час перерви.
Усього захід відвідали 282 особи, з них: докторів наук – 57, кандидатів
наук – 93.

