
Програма розвитку 

кафедри права, національної безпеки та європейської інтеграції 

навчально-наукового інституту «Інститут державного управління» 

 

Перспективний план розвитку кафедри права, національної безпеки та 

європейської інтеграції визначає основні напрямки і шляхи здійснення 

реформування освіти у нових умовах, орієнтованих на задоволення потреб ринку 

праці у висококваліфікованих фахівцях з публічного управління. 

Робота кафедри спрямована на реалізацію основних завдань, поставлених 

ХНУ ім. В.Н.Каразіна, Стратегію розвитку університету на 2019-2025 роки, 

напрямів розвитку інституту щодо забезпечення європейської якості освіти та 

формування моделі навчання здобувачів вищої освіти у сфері публічного 

управління з урахуванням потреб майбутнього шляхом забезпечення 

інтенсифікації напрямна роботи Інституту, а саме: впровадження у навчальну, 

наукову та виховну сфери діяльності процесів, процедур та прогресивних 

технологій, спрямованих на забезпечення якості підготовки фахівців. 

 

І. Мета реалізації програми розвитку кафедри 

1. Підготовка кваліфікованих фахівців з публічного управління, права, 

національної безпеки та європейської інтеграції. 

2. Підвищення професійної майстерності науково-педагогічних 

працівників кафедри, спираючись на європейський досвід. 

3. Розширення сфери наукових досліджень в галузі публічного 

управління, зміцнення та встановлення нових професійних зв’язків у сфері 

навальної та науково-дослідної роботи з науковими та освітніми установами та 

активне залучення до науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти. 

4. Сприяння формуванню системи національної безпеки, розбудові 

України як правової держави, реалізації стратегічного курсу на набуття 

повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації 

Північноатлантичного договору. 
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5. Сприяння впровадженню в освітньому процесі, наукових 

дослідженнях, інноваційній діяльності передового досвіду й досягнень науки та 

практики у сфері права, національної безпеки та європейської інтеграції. 

6. Забезпечення належної комунікації з органами державної влади, 

місцевого самоврядування, державними установами, підприємствами, 

державними та неурядовими організаціями з метою розробки й реалізації 

спільних проектів, надання науково-методичної, правової допомоги з питань 

дотримання законності, забезпечення національної безпеки та протидії гібридним 

загрозам з урахуванням сучасних світових і європейських трендів. 

7. Підвищення рейтингу кафедри права, національної безпеки та 

європейської інтеграції серед кафедр Університету за результатами навчальної та 

науково-дослідної діяльності 

 

ІІ. Пріоритетні напрями роботи кафедри 

Підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, 

надання Україні 23 червня 2022 року статусу кандидата на вступ до ЄС юридично 

закріпило євроінтеграційний вибір України. 

Це означає, що новий етап європейської інтеграції України має запровадити 

дієві механізми та забезпечити реальне зближення нашої держави та європейської 

спільноти шляхом гармонізації національного законодавства з acquis ЄС та 

впровадження європейських принципів, підходів та практик у тому числі у сфері 

підготовки управлінських кадрів, навички та вміння яких мають відповідати 

сучасним вимогам, загрозам та викликам воєнного та повоєнного часу. 

Держава має створити критичну масу фахівців, які виконуючи свої 

професійні обов’язки зможуть забезпечити реалізацію необхідних реформ і тим 

самим наблизити Україну до виконання критеріїв членства в ЄС. Мова йде про 

невідкладну підготовку та перепідготовку (підвищення кваліфікації) державних 

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.  

У зв’язку з цим Інститут може запропонувати на базі кафедри права, 

національної безпеки та європейської інтеграції створити освітній хаб (центр) з 
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підготовки фахівців у сфері європейської інтеграції та національної безпеки, що 

дозволить забезпечити необхідний кадровий потенціал як для вирішення 

євроінтеграційних завдань державного та регіонального рівнів так і для 

відновлення України.  

Освітній хаб, створений на базі класичного університету дозволяє поєднати 

у собі традиційні та новітні форми та методи навчання, науковців та практиків, 

забезпечувати індивідуальну траєкторію навчання кожного слухача, виходячи з 

його особистих потреб або потреб установи, яка є замовником освітньої послуги. 

Тобто певний набір soft skills (м’яких навичок) є унікальним для кожного слухача 

і закріплений у його навчальному плані.  

Створений на базі кафедри освітній хаб (центр) може здійснювати 

консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення та 

супровід діяльності органів публічного управління у сфері національної безпеки 

та європейської інтеграції, виконувати фундаментальні та прикладні науково-

дослідні роботи і проєкти, проводити соціологічні опитування на замовлення будь 

якого органу публічного управління, у тому числі Офісу президента, надавати 

можливості для стажування та проведення практичних занять.   

Окремим напрямом діяльності може бути забезпечення громадського 

контролю та взаємодія органів державної влади з громадянським суспільством у 

сфері європейської інтеграції та національної безпеки, шляхом проведення 

тематичних комунікативних заходів, тренінгів, нетворкінгів, тощо.  

Вже сьогодні євроінтеграційна тематики широко впроваджена в освітній 

процес та наукову діяльність кафедри, зокрема шляхом включення її до освітніх 

програм нормативних та вибіркових навчальних дисциплін, окремих курсів, 

програм підвищення кваліфікації та освіти дорослих, під час підготовки 

дисертаційних та монографічних досліджень, тощо. 

Кафедра може запропонувати індивідуальну програму навчання та 

підготовки фахівців з публічного управління та адміністрування виходячи із 

потреб системи публічного управління, Плану відновлення України та 

безпосередньо бачення Офісу президента (наприклад через спеціалізації/профілі 
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вибіркових дисциплін узгоджених із Офісом президента). На викладання окремих 

вибіркових дисциплін за узгодженими профілями можуть бути запрошені фахівці 

запропоновані Офісом президента. Таким чином може відбуватись підготовка 

кадрового резерву фахівців у сфері публічного управління та адміністрування 

необхідного для реалізації Плану відновлення України. 

Гібридна та конвенційна війна наближені одна до одної у сучасних умовах. 

Після завершення активних бойових дій гібридні загрози стануть більш 

актуальними, що потребує фахівців у протидії ним у сфері публічного управління 

та адміністрування – підготовку яких може запропонувати Кафедра. 

Члени кафедра беруть учать у програмі Erasmus+ 610133-EPP-1-2019-1-FI-

EPPKA2-CBHE-JP «Академічна протидія гібридним загрозам – WARN» (2019-

2023 рр.). Відбувається впровадження нової ОПП магістерського рівня «Публічна 

політика і управління в умовах гібридних загроз». 

У тому числі, Кафедра надасть можливість розширити кваліфікацію 

військових фахівців у цивільній сфері через надання можливості опанування 

освітніх програм магістерського рівня. В цілому, Кафедра може готувати фахівців 

з публічного управління та адміністрування в умовах гібридних загроз від 

бакалавріата до доктокторантури (в тому числі у напрямках які стосуються 

оборони). Діяльність кафедри допоможе забезпечити функціонування системи 

демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони через 

підготовку кадрів у сфері публічного управління та адміністрування у тому числі 

інтегруючи військових та цивільних фахівців. 

 

Професор кафедри права, національної 

безпеки та європейської інтеграції 

навчально-наукового інституту 

«Інститут державного управління» Лариса Величко 

 

Директор навчально-наукового інституту 

«Інститут державного управління» Людмила БЄЛОВА 


