Вельмишановні гості та організатори Вісімнадцятого Міжнародного
наукового конгресу «Публічне управління ХХІ: світові практики та національні
перспективи»! З великою приємністю вітаю Вас з відкриттям цього
представницького наукового зібрання! Конгрес щороку збирає на теренах
Харківщини фахівців, відданих шляхетній справі становлення України як
сучасної європейської держави.
Сьогодні у складні для країни часи випробувань, що викликані
зовнішньою агресією, реформування усіх сфер суспільного життя має
відбуватись виходячи з реальних потреб Українського суспільства та
ґрунтуючись виключно на науково виважених й інноваційних підходах.
Для Харківщини, яка третій рік поспіль посідає перше місце в урядовому
рейтингу розвитку областей, вкрай важливою є практична віддача від
впроваджуваних реформ, нами поставлені дуже амбітні та нетипові завдання.
Вони стосуються не тільки в збереженні існуючих лідерських позицій, а й
розгортанні нових соціальних та інвестиційних проектів. У "Стратегії 2020"
зазначається, що основним важелем розвитку держави є створення привабливої
та конкурентоспроможної національної та регіональної економіки, інтегрованої
у Європейський простір. Досягнення таких амбітних цілей неможливе без
використання наукових досягнень галузі знань "Публічне управління".
Харків традиційно вважається студентською столицею, центром наукових
досліджень, містом науковців та освітян. Саме у нашому місті було створено
університетський консорціум, під егідою якого проходить і цей знаковий захід.
Зацікавленість в роботі Міжнародного конгресу понад 20 вітчизняних і
зарубіжних наукових та освітніх установ, небайдужий інтерес з боку суб’єктів
публічного управління, свідчить про актуальність завдання щодо подальшого
розвитку дискусійних майданчиків, в межах яких створюються умови задля
поєднання теорії і практики публічного управління.
Упевнена, що здобутки, представлені на Конгресі, сприятимуть активізації
впровадження результатів наукових розробок у практичну діяльність органів
публічного управління, посилить їх вплив на утвердження в Українському
суспільстві загальноєвропейських цінностей і підвищить якість підготовки,
перепідготовки і підвищення кваліфікації державноуправлінських кадрів.
Вітаю вас, шановні учасники Конгресу! Бажаю Вам міцного здоров’я, нових
творчих злетів, сміливих ідей та їх реалізації на теренах освітянської та
державноуправлінської діяльності задля подальшого розвитку та процвітання
України!
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