Дні публічного адміністрування
Інформаційний центр Європейського
Союзу ХНЕУ ім. С. Кузнеця взяв участь у
Днях
публічного
адміністрування
та
управління
проектами, які проходили 23 – 26 травня 2016 року і були
присвячені Дню Європи в Україні.
Програма Днів поєднала низку заходів, присвячених
таким питанням:
- розвиток міжнародного, транскордонного,
міжрегіонального співробітництва та європейської
інтеграції: досвід регіонів України
- публічне управління, адміністрування та управління
проектами у сфері місцевого та регіонального розвитку
- міжнародні молодіжні програми обміну та навчання
- єврорегіони, як модель управління розвитком території
на прикладі єврорегіонів Дністер, Буг, Карпатський,
Нижній Дунай, та досвід громадських організацій у
розвитку міжнародного міжрегіонального та
транскордонного співробітництва.

Учасники заходу з великою зацікавленістю
відвідали наступні заходи:
- круглий стіл «Публічне адміністрування та управління проектами у
сфері місцевого та регіонального розвитку. Досвід міжнародного
співробітництва з Республікою Польща», у якому в онлайн режимі взяли
участь Татусяк Сергій Пилипович, голова Міжнародної громадської
організації «Україна – Польща – Німеччина»; Стойова Валентина
Пилипівна, голова Ізмаїльської районної державної адміністрації;
Бліхарскі Богуслав, Президент фонду «Золоте серце» ; БАРАНКСИ Марек, професор,
президент Zwiazek Zaglebiowski; Грабарчук Галина, директор секретаріату національної
сторони Єврорегіону Буг; Wackowski Kazimierz, доктор технічних наук, професор, завідувач
кафедри інформаційних систем Варшавського технологічного університету; Гордієнко Лариса
Юріївна, к.е.н., доц. кафедри державного управління, публічного адміністрування та
регіональної економіки Харківського національного економічного університету ім. Семена
Кузнеця
- відкрита лекція професора, завідувача кафедри
державного управління, публічного адміністрування та
регіональної економіки Гавкалової Н. Л. на тему: «Публічне
адміністрування та управління проектами – синергія успіху»
- презентація міжнародних освітніх програм: програма подвійних дипломів ХНЕУ
- проректор ХНЕУ Ермаченко В. Є. та к.е.н., доцент ХНЕУ Василик С. К.); Frankophonie
(доповідач- Сємушина А. Ю.); програми німецького центру (доповідач - Дашкевич Олена);
проекти та програми Британської Ради в Україні (доповідач - представник Британської Ради
в Україні Білязе Олександра); програми Ізраїльського культурного центру (доповідач координатор освітніх програм ізраїльського культурного центру при посольстві Держави
Ізраїль в Україні Ключко М. С.; DAAD (доповідач - лектор ДААД Тимо Янца; програми Studex
(доповідач - координатор програм Studex Сухорукова Тетяна)

- вікторина від Інформаційного центру ЕС ХНЕУ «Що ви знаєте про Европу?»
- круглий стіл «Публічне управління: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення», у якому взяли участь Єрмаченко В. Є.,
проректор ХНЕУ імені Семена Кузнеця, Сиромолот Е. А., керівник виконкому Інформаційного центру АЕПР в ХНЕУ ім. С.
Кузнеця, Рамірез Мартін Гільермо, Генеральний секретар Асоціації європейських прикордонних регіонів, Шмідт Флоріан,
президент Асоціації сприяння транскордонному співробітництву (Швейцарія), Гавкалова Н. Л., д.е.н., професор, завідувач
кафедри, Татусяк Сергій Пилипович, голова «Єврорегіону Дністер» та ін.
- тренінг з написання проектів.

Запрошуємо Вас до Інформаційного центру ЄС
на базі бібліотеки ХНЕУ ім. С. Кузнеця
(к. 311 НБК)

