Підсумкова інформація щодо Виставки – 2017
1 грудня 2017 р. у Харківському регіональному інституті державного
управління Національної академії державного управління при Президентові
України відбулась Четверта науково-освітня виставка «Публічне
управління XXI» (далі – Виставка), присвячена 20-річчю науки «Державне
управління» та Дню місцевого самоврядування в Україні.
Виставка організована Харківським регіональним інститутом
державного управління НАДУ при Президентові України, Харківською
обласною державною адміністрацією, Харківською обласною радою та
Харківським університетським консорціумом.
Мета цьогорічної Виставки – 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 і освітніх проектів, поглиблення міжнародної інтеграції та
співробітництва у сфері публічного управління, а також презентація
здобутків органів місцевого самоврядування (об’єднаних територіальних
громад Харківської області).
До участі у Виставці були запрошені 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,
видавництва, представники об’єднаних територіальних громад Харківської
області.
У цілому Виставка відбулась на належному організаційному та
науково-освітньому рівнях. В роботі виставки взяли участь більш ніж
50 організацій та установ, 34 з яких представили свої експозиції.
Уже традиційною в роботі Виставки стала участь зарубіжних колег,
цього року в різних заходах брав участь керівник Групи з досліджень
економіки і публічних фінансів Університету Тлемцен (Алжир) професор
Мед Зін Барка, а також Седрік Райхель та Віра Терстееген – лектори
Німецької спілки академічних обмінів (DAAD) в м. Харкові.

Урочистості з нагоди Виставки відкрила директор Харківського
регіонального інституту державного управління при Президентові України
д.соц.н., проф. Бєлова Людмила Олександрівна, яка зупинилась на
основних наукових здобутках та досягненнях Інституту.
З привітальними промовами звернулись:
– перший заступник голови Харківської обласної ради В.М. Коваленко;
– заступник голови Харківської обласної державної адміністрації
М.Є. Черняк;
– директор Інституту експертно-аналітичних та наукових досліджень
Національної академії державного управління при Президентові України,
д.держ.упр., доц. О.М. Петроє, яка проголосила вітальне слово від
президента Національної академії державного управління при Президентові
України В.С.Куйбіди;
– почесний консул Французької Республіки в м. Харкові Політучий
Сергій Якович.
У межах Виставки було підписано угоду про співробітництво між
Інститутом та Старосалтівською об’єднаною територіальною громадою.
Одним із ключових комунікативних заходів у межах цьогорічної
Виставки стало засідання Дискусійного клубу «Development&Cooperation» для
представників органів публічної влади та громадянського суспільства, під час
якого

обговорювались

актуальні

питання

розвитку

об’єднаних

територіальних громад, а також взаємодії стейкхолдерів і надавачів
публічних послуг. Ведучі заходу – професор Дмитро Карамишев та відомий
харківський тележурналіст Микола Пахнін узагальнили практичні поради та
механізми, які дозволять спрямувати діяльність об’єднаних територіальних
громад на благо інтересів та потреб громадян.
Серед основних науково-комунікативних заходів Виставки варто також
вказати на такі: презентація результатів НДР в межах комплексного
наукового проекту НАДУ«Державне управління та місцеве самоврядування»,
Семінар-тренінг

щодо

написання

проектних

заявок

«Грантрайтинг»,
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Оксфордські дебати «Конфлікти в Україні: шляхи подолання», круглий стіл
молодих учених (англійською мовою): «Сучасні виклики у публічному
управлінні: український контекст», практичний семінар Харківського
регіонального центру розвитку місцевого самоврядування: «Майстерня з
розвитку об'єднаних територіальних громад» та ін. Стисло щодо основних
акцентів зазначених вище заходів можна визначити наступне:
1. Ведучі практичного семінару-тренінгу “Грантрайтинг” Седрік
Райхель та Олег Кулініч презентували інформацію для тих, хто вирішив
зайнятися написанням проектних заявок з метою участі у конкурсах з
отримання фінансової підтримки від міжнародних організацій-донорів для
реалізації соціально значимих проектів.
2. Результати творчих колективів по виконанню НДР в межах
комплексного наукового проекту НАДУ«Державне управління та місцеве
самоврядування» були презентовані провідними науковцями Інституту:
Тема НДР: "Інституціональне забезпечення розвитку публічної влади на
місцевому рівні".
Науковий керівник – д.держ.упр., проф. Коротич О.Б.
Відповідальний виконавець – к.держ.упр., доц. Набока Л.В.
Тема НДР: "Підвищення ефективності механізму організації публічного
управління на регіональному та місцевому рівнях".
Науковий керівник – д.держ.упр., проф. Дзюндзюк В.Б.
Відповідальний виконавець – к.соц.н., доц. Котуков О.А.
Тема НДР: "Механізми управління фінансами в публічній сфері в умовах
децентралізації".
Науковий керівник – д.е.н., проф. Амосов О.Ю.
Відповідальний виконавець – д.держ.упр., доц. Коваленко М.М.
Тема НДР: "Національно-патріотичне виховання молоді в Україні:
теорія та практика реалізації на регіональному рівні".
Науковий керівник – д.держ.упр., проф. Єлагін В.П.
Відповідальний виконавець – к.с.-г.н., доц. Садовська Л.М.
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3. Оксфордські дебати – видовищний метод інтерактивного тренінгу,
який передбачає поділ учасників на головних промовців та публіку.
Учасники дебатів – студенти факультету соціально-економічного
управління – спробували себе не лише у ролі промовців, а й набули корисних
навичок ведення дебатів, відповідей на запитання. Обрана тема («Конфлікти
в Україні: шляхи подолання») продемонструвала, наскільки проблема
подолання конфліктів в Україні є сьогодні на часі, а також наскільки
студенти готові йти на діалог та проявляти толерантне ставлення до сторониопонента.
4. У круглому столі молодих учених (англійською мовою): «Сучасні
виклики у публічному управлінні: український контекст» взяли участь молоді
науковці Харківського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України,
Харківського

національного

університету

міського

господарства

ім. О.М. Бекетова, Харківського національного економічного університету
ім. С. Кузнеця, Київського торгово-економічного університету.
У ході дискусії були обговорено такі питання:
– державне управління як новий науковий та практичний предмет в
Україні,
– концептуальна модель державної регуляторної політики в Україні,
– трансформація державного управління в Україні: виклики та ризики,
– нові аспекти реформи органів місцевого самоврядування,
– державна політика в сфері культури в Україні, Теоретичні засади
муніципального управління в сучасних умовах тощо.
Усі

доповіді

були

ґрунтовними

та

цікавими.

Учасники

продемонстрували обізнаність з даної тематики, високий рівень володіння
англійською мовою.
5. Метою практичного семінару Харківського регіонального центру
розвитку місцевого самоврядування: "Майстерня з розвитку об’єднаних
територіальних громад" було визначено обмін думками і поширення
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розуміння серед лідерів громад про наявні можливості мобілізації незадіяних
ресурсів через стратегічне управління і міжмуніципальну співпрацю.
У ході обговорення експерти, науковці та голови селищних, міських
рад – центрів чинних та потенційних об’єднаних громад – поділилися
досвідом своїх нових напрацювань з управління розвитком територій. Серед
питань, яким, на думку учасників, необхідно в першу чергу приділити увагу,
стали: згуртування активістів громад і поширення знань щодо стратегічного
планування розвитку територій, можливість залучення кваліфікованих
експертів, в тому числі європейських, до визначення основних тенденцій
розвитку територій, шляхи залучення багатоканального співфінансування.
Під

час

підбиття

підсумків

роботи

Виставки

учасникам,

які

представили експозиції, були вручені дипломи та сертифікати.
З метою отримання й узагальнення інформації щодо актуальних питань
розвитку територій було проведено соціологічне опитування учасників
Виставки «Об’єднання територіальних громад (ОТГ)», зведений звіт за
результатами якого буде надано додатково.
Підсумки цьогорічної Виставки у кількісних показниках такі:
– учасників усього – понад 600 осіб;
– кількість ВНЗ, які взяли участь – 15,
у т.ч. представили експозиції – 10;
– кількість місцевих органів влади, які взяли участь, – 20,
у т.ч. презентували свою діяльність – 18;
– об’єднані територіальні громади, які взяли участь, – 6;
– кількість організацій і державних установ, які взяли участь, – 8,
у т.ч. представили експозиції – 6.
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