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НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Четверта щорічна науково-освітня виставка

«ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ XXI»

приурочена до 20-річчя галузі науки «Державне управління»
та Дня місцевого самоврядування в Україні
1 грудня 2017 року

м. Харків

1 грудня 2017 року в Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України відбудеться Четверта щорічна науково-освітня виставка
«Публічне управління XXI».
Метою виставки є презентація досягнень, сучасних розробок та можливостей галузі знань «Публічне
управління та адміністрування», налагодження конструктивної взаємодії з надавачами суспільних послуг,
бізнес-середовищем, сприяння формуванню й реалізації інноваційних наукових і освітніх проектів, поглиблення
міжнародної інтеграції та співробітництва у сфері публічного управління, презентація здобутків органів
місцевого самоврядування (об'єднаних територіальних громад Харківської області).
Основні завдання:
– висвітлення потенціалу галузі публічне управління та адміністрування;
– презентація для потенційних замовників результатів наукових досліджень;
– демонстрація кращих вітчизняних і світових практик, розробок та наукових проектів;
– обмін досвідом щодо використання сучасних освітніх технологій та інновацій у підготовці кадрів вищої
кваліфікації;
– визначення перспектив міжнародного співробітництва у сфері публічного управління;
– проектів співробітництва ХарРІ НАДУ з питань регіонального розвитку та місцевого самоврядування.
У програмі виставки будуть презентовані:
· вітчизняні й закордонні навчальні заклади, що здійснюють підготовку спеціалістів у сфері публічного
управління;
· кращі наукові й навчально-методичні розробки у сфері публічного управління;
· результати науково-дослідних робіт, освітніх проектів, науково-прикладних програм співпраці з
публічними органами влади;
· фахові й науково-популярні видання у сфері публічного управління;
· електронні навчально-методичні комплекси, рейтингові системи оцінки якості освіти, наукові продукти,
програми та рішення для автоматизованого управління навчальним закладом;
· семінари, тренінги, майстер-класи провідних учених і практиків, стендове обговорення проблем;
· інноваційні проекти, практично орієнтовані інтелектуальні продукти у сфері публічного управління та
регіонального розвитку.
До участі у виставці запрошуються вищі навчальні заклади та наукові установи України, органи виконавчої
влади та органи місцевого самоврядування, регіональні та муніципальні органи управління освітою і наукою,
наукові та навчально-методичні центри, асоціації, фонди, виробники і дистриб'ютори сучасних засобів
навчання, програм, проектів та рішень для науково-освітньої сфери, видавництва, представники об'єднаних
територіальних громад Харківської області.
Запрошуємо всіх бажаючих узяти участь у роботі виставки!
Учасники виставки зможуть взяти участь у роботі дискусійного клубу об'єднаних територіальних громад
Харківської області, семінарів, круглих столів, відкритих лекцій, майстер-класів, у межах яких
презентуватимуться сучасні досягнення науки та практики, творчі здобутки наукових колективів і науковців,
інноваційні проекти, спрямовані на модернізацію сфери публічного управління, здійснюватиметься обмін досвідом
між фахівцями різних країн, що стане поштовхом до народження нових ідей з питань розвитку міжкультурного
науково-освітнього діалогу та пошуку спільних рішень з розв'язання загальних суспільних проблем.
Для отримання більш детальної інформації
звертайтеся до ОРГКОМІТЕТУ:
просп. Московський, 75, м. Харків, 61001, Україна
Тел.: +38 057 732-32-55 (дод. 142, Гришина Наталія Михайлівна)
Тел./факс: +38 057 732-32-66 (дод. 108, Гавриш Олена Миколаївна)
E-mail: ond41@ukr.net

Робота виставки:
1.12.2017 р. з 9:00 до 17:00.

http://www.kbuapa.kharkov.ua

