РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ
9.00 – 10.00

Реєстрація учасників та гостей Конгресу (фойє, 2й поверх)

10.00 – 11.20

Пленарне засідання (зал № 2, 2й поверх).

11.20 – 11.50

Перерва.

11.50 – 14.40

Обговорення основної проблематики за напрямами та вироблення проектів
рекомендацій Конгресу.
Дискусійна група 1 “Публічне управління України: глобалізаційні виклики
сучасності” – зал № 2 (2й поверх). Модератори – д.держ.упр.,
проф. В. Б. Дзюндзюк, д.держ.упр., проф. В. М. Мартиненко. Секретар –
к.держ.упр., доц. Л. В. Хашиєва.
Дискусійна група 2 “Територіальна громада у вимірах децентралізації
владних відносин” – ауд. 25 (4й поверх). Модератор – д.держ.упр.,
проф. Ю. О. Куц. Секретар – к.держ.упр., доц. О. М. Макаренко.
Дискусійна група 3 “Інституціональні засади соціогуманітарного розвитку
держави” – ауд. 17 (3й поверх). Модератори – д.держ.упр., проф. В. П. Єлагін,
к.філол.н., доц. П. О. Редін. Секретар – к.мед.н., доц. О. Є. Вашев.
Дискусійна група 4 “Економічна політика України в умовах
децентралізації влади та управління” – зал № 3 (2й поверх). Модератори –
д.е.н., проф. О. Ю. Амосов, д.держ.упр., проф. М. А. Латинін, д.держ.упр.,
проф. Н. В. Статівка. Секретар – Н. В. Коваленко.
Дискусійна група 5 “ІТ-сфера для публічного управління: проектування
майбутнього” – ауд. 4-а (1й поверх корпусу А). Модератор – д.держ.упр.,
проф. О. В. Орлов. Секретар – к.держ.упр., доц. А. О. Серенок.
Дискусійна група № 6 “Імплементація принципів acquis communuataire в
діяльності органів публічної влади” – ауд. 10-а (2й поверх корпусу А).
Модератор – к.ю.н., доц. Л. Ю. Величко.Секретар – к.філол.н.,
доц. Т. В. Ковальова.
Дискусійна група № 7 “Публічне управління в європейських країнах:
досвід для України (англійською мовою)” – ауд. 7-а (2й поверх корпусу А).
Модератор – к.пед.н., доц. В. М. Шур. Секретар – к.держ.упр.
О. Ю. Сергєєва.

12.00. – 13.30

Круглий стіл (спільно з Координаційним центром переміщених ВНЗ)
“Переміщені вищі навчальні заклади – новий феномен в українській
освіті” – зал № 1 (1й поверх).

13.20 – 14.40

Проблемна лекція доктора Крістіана Петерса (Бременська вища
школа соціальних наук) “
Тема: “Підйом популізму і змагання істин – заклик щодо
посередництва соціальних наук” – ауд.5-а (1й поверх корпусу А).

15.00 – 16.00

Підсумкове засідання (узагальнення рекомендацій Конгресу) –
зал № 1 (1й поверх).

