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Звіт 

кафедри права, національної безпеки та європейської інтеграції 

Навчально-наукового інституту «Інститут державного управління» 

за 2021-2022 навчальний рік 

 

1. Робот з кадрами 

Протягом 2021-2022 навчального року на кафедрі працювали 10 викладачів 

№  

п/п 
Посада Ставка ПІБ 

Науковий ступінь, 

вчене звання 

1 
Професор 

зво 
1 ст. Величко Лариса Юріївна д.ю.н., проф. 

2 Доцент зво 1 ст. 
Мирна Надія 

Володимирівна 
к.держ.упр., доц. 

3 
Ст. викладач 

зво 
1 ст. 

Білоконь Михайло 

Вячеславович 
к.держ.упр. 

4 Доцент зво 0,75 ст. 
Клімова Світлана 

Миколаївна 
д.ю.н., доц. 

5 Доцент зво 0,75 ст. 
Ковальова Тетяна 

Володимирівна 
д.держ.упр., доц. 

6 Доцент зво 0,75 ст. 
Дубовик Катерина 

Євгенівна 
к.держ.упр., доц. 

7 Доцент зво 0,75 ст. 
Тучак Микола 

Олексійович 
к.ю.н., доц. 

8 Доцент зво 0,25 ст. 
Рогова Олена 

Геннадіївна 
к.ю.н., доц. 

9 Доцент зво 0,25 ст. 
Собченко Валентина 

Валентинівна 
к.держ.упр., доц. 

10 Доцент зво 0,75 ст 
Сергєєва Людмила 

Миколаївна 
к.держ.упр., доц. 

 

Викладачі та співробітники кафедри відповідно до нормативних вимог для 

підтримання на актуальному рівні професійних знань підвищували свою 

кваліфікацію за різними напрямками: 

– Онлайн-тренінг з використання платформи Nearpod для 

інтерактивного навчання онлайн, Сертифікат № CE-00380 від 20 листопада 2021 

(Білоконь М.В.). 

– Стажування «Strategic Governance in National Security» у Поморській 

академії у Слупську, 21.02.2022-22.04.2022 (Білоконь М.В.). 

– Підтвердження рівня володіння англійською мовою B2, 04.02.2022, 

Сертифікат efset.org/cert/EX3m3y (Білоконь М.В.). 

 

2. Навчально-методична робота 

Навчальна робота виконана викладачами кафедри в повному обсязі 

відповідно до індивідуальних планів. 
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Методична робота проводилась членами кафедри відповідно до вимог 

забезпечення викладання дисциплін закріплених за кафедрою: 

1. Оновлення програм навчальних дисциплін 

– «Право в публічному управлінні», «Правове регулювання праці та 

соціального захисту ПЗОПВ», «Публічне та приватне право. Модуль 4. Цивільне 

право», «Публічне та приватне право. Модуль 5. Трудове право», «Нормативно-

правові засади  публічної служби. Модуль 2. Запобігання і протидія корупції», 

«Трудове право» (Величко Л.Ю.). 

– «Правове регулювання фінансових відносин», «Адаптація 

законодавства України до законодавства ЄС», «Публічне та приватне право» 

(Клімова С.М.). 

– «Нормотворчість та правозастосування», «Міжнародні відносини та 

право в країнах Європейського Союзу», «Інтелектуальна власність» (Ковальова 

Т.В.) 

– «Європейська інтеграція та міжнародна співпраця України ЄІ», 

«Організаційно-правові засади формування та реалізації політики європейської 

інтеграції ЄІ», «Механізми функціонування правової та інституційної системи ЄС 

ЄІ», «Адаптація законодавства України до законодавства ЄС ПЗОПВ, 

«Європейська інтеграція і національна безпека» (Мирна Н.В.) 

– «Публічне та приватне право», «Публічне та приватне право . Модуль 

2. Конституційне право», «Нормативно-правові засади  публічної служби. Модуль 

2. Запобігання і протидія корупції» (Тучак М.О.) 

– «Глобалізація та політика національної безпеки», «Європейська 

інтеграція та міжнародна співпраця України», «Механізми управління та 

адміністрування спільними політиками ЄС», «Основи міжнародної та 

національної безпеки в сучасному світі: гібридизація загроз» (Білоконь М.В.). 

– «Трудове право», «Господарське право», «Міжнародне та 

корпоративне право» (Дубовик К.Є.) 

2. Розроблення програм навчальних дисциплін 

– «Протидія гібридним загрозам: міжнародний та український досвід», 

«Сучасні міжнародні конфлікти, гібридні загрози та механізми «М'якої сили»», 

«Механізми забезпечення національної безпеки», «Гібридні загрози та 

комплексна безпека», «Розпізнавання та протидія гібридним загрозам у 

публічному управлінні» (Величко Л.Ю., Білоконь М.В.). 

– «Правове забезпечення підприємницької діяльності», «Актуальні 

питання гарантування прав людини», «Адміністративні процедури у сфері 

публічного управління», «Правотворчість в умовах суспільних трансформацій» 

(Клімова С.М.) 

– «Правове забезпечення публічного управління  та публічна служба» 

(Клімова С.М., Ковальова Т.В.) 

– «Правотворчість в умовах суспільних трансформацій», «Правове 

забезпечення публічного управління  та публічна служба» (Ковальова Т.В.) 

– «Європейська інтеграція та міжнародні відносини» (Мирна Н.В.) 

3. Публікація навчально-методичних матеріалів 

– Підручник «Трудове право України: підручник (за ред. проф. 
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О.М.Ярошенко). Харків: Вид-во 2022. – 376с» (Величко Л.Ю.). 

4. Участь у підготовці акредитаційних справ ОНП третього (освітньо-

наукового) та ОПП другого (освітньо-професійного) рівів вищої освіти 

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» (Величко Л.Ю., 

Ковальова Т.В., Клімова С.М., Мирна Н.В., Білоконь М.В.) 

 

3. Наукова робота 

– Публікація статті у науковому виданні, що індексується у 

міжнародних наукометричних базах SCOPUS: Oleg M. Yaroshenko, Dmytro I. 

Sirokha, Larysa Y. Velychko, Liubov V. Kotova, Valentyna V. Sobchenko. Current 

Problems of Legal Regulation of Remote Work in the Context of the Introduction of 

Restrictive Measures caused by the Spread of Covid-19 in Ukraine and the UE. 

Relações Internacionais no Mundo Atual. v. 3, n. 36 (2022). URL: 

http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RIMA/article/view/5575 (Величко Л.Ю.) 

– Публікація статті у науковому виданні, що індексується у 

міжнародних наукометричних базах SCOPUS: Bulgakov A.O., Ivantsov V.O., 

Makarenko V.S.,  Dubova K.O., Klimova S.M. Mechanism of protecting forest and land 

resources of Ukraine from illegal amber mining: legal aspect. Naukovyi Visnyk 

Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2022, (1): 083 - 087. 

https://doi.org/10.33271/nvngu/2022-1/083 (Клімова С.М.). 

– Публікування наукової статті в науковому виданні, що індксується в 

базі WoS: Rasiuk E., Kovalyova T., Sopilnyk R., Melnychuk N., Kozhyna A. 

Development of Public Administration Ukraine in the field of State Security and 

Protection of Public Order. International Journal of Computer Science and Network 

Security. March 2022. Vol. 22/ No.3. Проіндексована у WoS у квітні 2022). S. 557-

564. (Ковальова Т.В.) 

– Публікація статті у науковому виданні, що індексується у 

міжнародних наукометричних базах SCOPUS: Mykola Kovalenko, Каteryna 

Khodiakova, Natalia Ryzhikova, Nadiia Myrna, Sergiy Kalinichenko, Olha Кorneva, 

"Public Administration Impact on Industrial Clustering Processes in Ukraine," WSEAS 

Transactions on Business and Economics, vol. 19, pp. 953-961, 2022. 

https://wseas.com/journals/articles.php?id=5605 (Мирна Н.В.) 

– Тези: Роль Лісабонського договору в юридичному закріпленні прав 

людини в Європейському Союзі. Мат-ли Всеукраїнського круглого столу 

«Європейський Союз після Лісабонського договору: від трьохопорної структури 

до конституціоналізму». Глухів, 20 травня 2022 року. С. 45-49. (Ковальова Т.В.) 

– Тези «Захист прав дітей в умовах збройного конфлікту». Соціально-

правові аспекти захисту прав дітей [Електронний ресурс]: Збірник матеріалів 

Науково-практичної конференції; 26 травня 2022 року. – Х. : ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця, 2022. – 190 с. URL:http://www.repository.hneu.edu.ua (Дубовик К.Є.). 

– Підготовка рецензії на навчальний посібник А.В.Хмелькова за 

назвою: «Збірник ситуаційних вправ з державного фінансового контролю» 

(Клімова С.М.) 

– Підготовка експертного висновку на електронні матеріали з 

дисципліни «Державне управління та прийняття зовнішньополітичних рішень» 



4 

проф. каф. туристичного бізнесу та країнознавства ХНУ імені В.В. Каразіна В.В. 

Сичової (Ковальова Т.В.) 

– Підготовка рецензії на навчально-методичну розробку «Вправи для 

домашнього читання зі стилів управління у державному та приватному секторах» 

для студентів ІІ курсу бакалаврату (Мирна Н.В.) 

– Підготовка рецензії на наукову статтю «Вплив морально-

психологічного забезпечення на стресостійкість військовослужбовців 

батальйонної тактичної групи оперативного призначення національної гвардії 

України під час ведення бою в оточенні» авторів Васильківського О.Т., 

Чупрінової Н.Ю. (Білоконь М.В.) 

– Виступ з усною доповіддю на Всеукраїнському круглому стілі 

«Європейський Союз після Лісабонського договору: від трьохопорної структури 

до конституціоналізму» в межах проєкту Еразмус+ Модулі Жана Моне J621046-

EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE «Європейська політична інтеграція: 

історична ретроспектива та сучасність» 20 травня 2022 року о 14.00 год. он-лайн 

(Клімова С.М.) 

– Виступ з усною доповіддю на І Міжнародній школі молодих учених 

сил сектору безпеки та оборони (Клімова С.М.) 

 

ПРОМІЖНИЙ ЗВІТ 

за науково-дослідною роботою за 2021 рік 
(прикладна) 

1. Тема НДР: Організаційно-правовий механізм модернізації публічного 

управління відповідно до стандартів "Good Governance" 

2. Назва етапу: Другий етап: «Характеристика правового регулювання 

публічно-правових відносин» (початок 01.01.2021, закінчення 30.06.2021). 

Початок третього етапу: «Контент-аналіз світових практик модернізації 

публічного управління» 

3. Керівник НДР: д.ю.н., проф.  Величко Л.Ю. 

4. Номер державної реєстрації НДР: 0120U105739 

5. Назва вищого навчального закладу, наукової установи: ННІ «Інститут 

державного управління» Харківського національного університету імені 

В.Н.Каразіна. 

6. Обсяг коштів, виділених на виконання НДР за 2021 рік  без фінансування 

7. Короткий зміст етапу: З’ясовано джерела правового регулювання 

публічно-правових відносин на сучасному етапі, проведено їхній аналіз і 

встановлено проблемні питання такого регулювання в органах державної 

виконавчої влади. Викладено їхній зміст і проблеми застосування в нашій державі 

у 29-и публікаціях учасників НДР. 

 

8. Опис  процесу  наукового  дослідження: заплановані результати етапу та 

отримані результати етапу: 

Завдання другого етапу: 

– сформувати підхід до визначення правового механізму модернізації публічного 

управління відповідно до стандартів "Good Governance" 
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– виділити та описати групи джерел правового регулювання публічно-правових 

відносин у наукових і методичних публікаціях; 

– дослідити нормативно-правову базу запобігання та протидії корупції в Україні; 

– виокремити проблеми регулювання таких публічно-правових відносин: 

1) регулятивних відносини, в яких реалізуються права і обов’язки державного 

службовця, в тому числі право на вступ до державної служби, просування по 

службі та її припинення; 2) охоронних, що виникають під час притягнення 

державного службовця до адміністративної чи дисциплінарної відповідальності. 

 

Отримані результати: 

– встановлено необхідність формування підходу до визначення правового 

механізму модернізації публічного управління відповідно до стандартів "Good 

Governance" з використанням наукових доробків М.О. Куплеваського, професора 

державного права Імператорського Харківського університету, під час 

характеристики змісту публічно-правових відносин. Значна частина його 

монографії «Государственная служба в теории и в действующем праве Англии, 

Франции, Германии и Цислейтанской Австрии»1 присвячена проблемам якісного 

відбору осіб на державну службу, питанням управління державною службою, 

процедурним аспектам кадрової роботи, пов’язаним зі вступом на державну 

службу, структуру дисциплінарної відповідальності; поняття дисциплінарного 

проступку; види дисциплінарних проступків, сутність дисциплінарної влади; види 

дисциплінарних стягнень і процедур, компетенцію дисциплінарних установ, 

принципи, стадії та структуру дисциплінарного процесу; 

– виділено чотири групи джерел правового регулювання публічно-правових 

відносин у різних сферах: фінансовій, національно-безпековій та стосовно 

запобігання і протидії корупції та надання адміністративних послуг у нашій 

державі; 

– встановлено проблемні питання регулювання державно-службових відносин, 

публічно-сервісних та охоронних відносин у сфері запобігання і протидії корупції 

на сучасному етапі; 

– проведено секцію «Організаційно-правові засади захисту прав людини органами 

публічної влади» на міжнародному конгресі «Публічне управління ХХІ століття: 

погляд у майбутнє» 21.04.2021; 

– проведено круглий стіл «Сучасний стан і перспективи європейської та 

євроатлантичної інтеграції України» 10 червня 2021 року. 

9. Наукова новизна та  значимість отриманих наукових результатів. 

Набули подальшого розвитку положення про вирішення проблемних питань 

правового регулювання службових відносин у ДПС щодо: 1) закріплення підстав 

виникнення службових відносин у ДПС, забезпечення рівного доступу громадян 

до державної служби та визначення вимог до посад державної служби; 2) 

нормативного забезпечення зміни та припинення державно-службових відносин у 

ДПС, їхнього розвитку згідно з міжнародними стандартами та нормами ЄС; 3) 

їхньої охорони, завдяки створенню чіткого і прозорого механізму 
                                                           
1Куплеваский Н.О. Государственная служба в теории и в действующем праве Англии, Франции, Германии и 
Цислейтанской Австрии / Куплеваский Н.О. – Харьков: Типография М.Ф. Зильберберга, 1888. – 276 с. 
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відповідальності державних службовців за порушення вимог законодавства, 

невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язків, запобігання проявам 

корупції. 

10. Відповідність  отриманих  наукових  результатів  сучасному  рівню  

досліджень  в даній галузі. 

Зміст матеріалів щодо другого етапу НДР свідчить, що сформульовані авторами 

висновки та рекомендації мають відповідний рівень обґрунтованості, відповідає 

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». 

11. Практична цінність результатів етапу . 

Результати дослідження можуть бути впроваджені в роботі органів публічної 

влади (таких як Головне управління ДПС у Харківській області, органи юстиції, 

органи Національної поліції). 

 

12. Використання результатів у навчальному процесі. 

Використано в навчальному процесі під час проведення занять зі слухачами і 

студентами ННІ «Інститут державного управління» в межах таких дисциплін: 

«Право в публічному управлінні», «Публічне та приватне право», «Правове 

регулювання фінансових відносин», «Правове забезпечення підприємницької 

діяльності», «Нормотворчість та правозастосування», «Організаційно-правові 

засади формування та реалізації політики європейської інтеграції ЄІ» тощо. 

13. Результативність виконання етапу науково-дослідної роботи   

 

№  

з/п                                                              

Критерії Заплановано 

(відповідно           

до запиту)          

 

Виконано 

(за 

резуль 

татами 

етапу)                   

%  

вико- 

нання 

кількість             кількість                                                                              

%   

 

1.      Публікації колективу виконавців НДР:  

 

5 29 580 

2. Підготовка наукових кадрів:   

захищено магістерських робіт на 

кафедрі 

100 150 150 

3.       

 

Охоронні   документи на   об’єкти  

права   інтелектуальної власності, які 

створено за  тематикою НДР:   

не 

заплановано 

- - 

4.       Участь з оплатою у виконанні НДР:   

 4.1. Студентів.   

 4.2. Молодих учених та аспірантів.   

 

не 

заплановано 

- - 

                                                                    

14. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників, 

довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані 



7 

патенти; теми  захищених та  поданих  до розгляду  у спеціалізовану  вчену раду 

дисертацій   

Монографії: 

1. Управлінські, правові та соціально-економічні аспекти імплементації acquis 

communautaire у діяльності органів публічної влади України : монографія / за заг. 

ред. д-рів юрид. наук Л. Ю. Величко, С. М. Клімової. Харків : Вид-во ХарРІ 

НАДУ «Магістр», 2021. 203 с. 

2. Євроінтеграційний вектор розвитку та реалізація національних інтересів 

України: монографія / [Д.В. Карамишев, Н.В. Мирна, Л.Ю. Величко та ін.]; за заг. 

ред.. д.держ.упр., проф. Д.В. Карамишева.-Х.:Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 

2021. 201 с. 

Статті : 

1. Величко Л.Ю., Кузьменко Т.М. Сучасний стан наукових розробок щодо 

публічного управління протидією рейдерству. Актуальні проблеми державного 

управління. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2021. № 1. 

2. Величко Л.Ю., Рибалко К.В. Про поняття « публічне управління землями 

сільськогосподарського призначення». Теорія та практика державного 

управління. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2021. № 1. 

3. Величко Л.Ю., Васильковський О.Т. Досвід розвитку системи електронних 

державних послуг у країнах європейського союзу. Таврійський науковий вісник. 

серія: публічне управління та адміністрування. №3. 2021. 

4. Oleksii Kulakov, Irina Babiy, Anatolii Havryliak, Mykhailo Bilokon, Olena 

Dikan, Tetyana Miroshichenko. Studies of Applied Economics. 2021. URL: 

http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/4948.  

5. Ковальова Т.В., Гунбіна О.В. Правові проблеми надання адміністративних 

послуг при використанні інтернет-технологій. Наукові перспективи. 2021. № 9 

(15). 

6. К.Є.Дубовик. Правове регулювання захисту прав суб’єктів підприє-

мницької діяльності. Державне будівництво. 2021. № 30 Том 1. URL : http:// 

db.Kh.ua. 

 

 

Тези виступів:  

1. Величко Л.Ю., Кузьменко Т.М. Формування та перспективи розвитку 

підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору: 

матеріали 1У міжнар. наук. конф., 24 березня 2021 р. Полтава: Вид-во ПДАУ, 

2021. С.57-59 

2. Величко Л.Ю., Савченко Т.М. Особливості розвитку мисливського 

господарства в Україні:  матеріали У міжнар. наук.- практ. Інтернет конф. 

«Управління розвитком соціально-економічних систем».- 26-30 квітня 2021 р. 

Харків: ХНТСГ, 2021. 297 с. 

3. Клімова С. М. Прозорість публічних фінансів. Публічне управління ХХІ 

століття: погляд у майбутнє : зб. тез XХІ Міжнар. наук. конгресу. Харків : Вид-

во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2021. С. 384-386. (doi: 10.34213/mnkongr.2021) 

http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/4948
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4. Клімова С. М. Конституційна модернізація управління публічними 

фінансами в Україні. Збірник матеріалів Круглого столу до 25-річчя Конституції 

України (Харків, 23 черв. 2021 р.) Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021. С. 25-31. 

URL: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25733. 

5. Ковальова Т.В., Дашкова К.С. Теоретичні аспекти інституціалізації прав 

людини в контексті взаємодії органів публічної влади з громадськістю. Публічне 

управління ХХІ ст.: погляд у майбутнє : мат-ли ХХІ Міжнародного наукового 

конгресу 21 квітня 2021 року. С. 397-399. 

6. Мухамеджанова А. Р. Удосконалення кадрової роботи в податкових органах 

України з урахуванням європейського досвіду. Публічне управління ХХІ 

століття: погляд у майбутнє: зб. тез ХХІ Міжнар. Наук. Конгресу. Харків : Вид-

во ХАРРІ НАДУ «Магістр», 2021. С. 402-406. 

7. Ушакова С. А. Удосконалення управління інформаційними ресурсами в 

діяльності податкових органів України. Публічне управління ХХІ століття: 

погляд у майбутнє: зб. тез ХХІ Міжнар. Наук. Конгресу. Харків : Вид-во ХАРРІ 

НАДУ «Магістр», 2021. С.497-500. 

8. Чумак В. В. Упорядкування управлінських рішень національної поліції 

України. Публічне управління ХХІ століття: погляд у майбутнє : зб. тез XХІ 

Міжнар. наук. конгресу. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2021. С. 441–

445. (doi: 10.34213/mnkongr.2021) 

9. Чумак Вілена Вікторівна. Удосконалення контролю громадськості за 

діяльністю органів місцевого самоврядування в Україні. Публічне управління ХХІ 

століття: погляд у майбутнє : зб. тез XХІ Міжнар. наук. конгресу. Харків : Вид-

во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2021. С. 445-448. (doi: 10.34213/mnkongr.2021) 

10. Білоконь М.В. Політична відповідальність за реалізацію публічної політики 

в ЄС під час криз. Публічне управління ХХІ століття: погляд у майбутнє : зб. Тез 

XХІ Міжнар. наук. конгресу. Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2021. С. 385–

388. URL: https://kbuapa.kh.ua/wp-

content/themes/education/filesforpages/science/zbirnyk.pdf. 

11. Дубовик К.Є. Імплементація европейського досвіду щодо здійснення 

соціально-правового захисту дітей, які стали жертвами насилля. Публічне 

управління ХХІ ст.: погляд у майбутнє : зб. тез  XХІ Міжнар. наук. конгресу.   

Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2021. С. 414 – 417.   

12. Мирна Н.В. Основні напрями організаційно-правового забезпечення 

співробітництва між Україною та Європейським Союзом у сфері юстиції, свободи 

та безпеки. Публічне управління ХХІ ст.: погляд у майбутнє : тези ХХІ 

Міжнародного наукового конгресу, 21 квітня 2021 р. Харків : Вид-во ХарРІ 

НАДУ “Магістр”, 2021. 

13. Тучак М. О. Щодо деяких протиріч загального та спеціального 

законодавства. Публічне управління ХХІ століття: погляд у майбутнє : зб. тез 

XХІ Міжнар. наук. конгресу. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2021.  

14. Сергєєва Л. М., Чубенко С. А. Охорона здоров’я, як складова національної 

безпеки держави. Публічне управління ХХІ століття: погляд у майбутнє : зб. тез 

XХІ Міжнар. наук. конгресу. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2021. 

 

http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25733
https://kbuapa.kh.ua/wp-content/themes/education/filesforpages/science/zbirnyk.pdf
https://kbuapa.kh.ua/wp-content/themes/education/filesforpages/science/zbirnyk.pdf
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Методичні вказівки: 

1. Європейська інтеграція та міжнародна співпраця України : навчальна 

програма та методичні вказівки до дисципліни спеціалізації «європейська 

інтеграція» для слухачів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 281 

«Публічне управління та адміністрування» / укл. : Л. Ю. Величко, Н. В. Мирна, 

М. В. Білоконь. Харків. : ХарРІ НАДУ, 2021. 32 с. 

2. Організаційно-правові засади формування та  реалізації політики 

європейської інтеграції : навчальна програма та методичні вказівки до дисципліни 

спеціалізації «європейська інтеграція» для слухачів денної та заочної форм 

навчання напряму підготовки 281 «Публічне управління та адміністрування» / 

укл. : Л. Ю. Величко, Н. В. Мирна, М. В. Білоконь. Харків. : ХарРІ НАДУ, 2021. 

37 с. 

3. Організаційно-правові засади імплементації Угоди про Асоціацію : 

навчальна програма та методичні вказівки до дисципліни спеціалізації 

«європейська інтеграція» для слухачів денної та заочної форм навчання напряму 

підготовки 281 «Публічне управління та адміністрування» / укл. : Л. Ю. Величко, 

Н. В. Мирна, М. В. Білоконь. Харків. : ХарРІ НАДУ, 2021. 35  с. 

4. Величко Л.Ю., Рогова О.Г.  Право в публічному управлінні / конспект 

лекцій.  Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2021. 120 с. 

5. Величко Л.Ю.,  Сергєєва Л.М. Міжнародне право /  навчальна програма та 

методичні вказівки ФСЄУ.  Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2021. 60 с. 

6. Правове регулювання фінансових відносин: метод. вказівки та завдання до 

практичних занять і самостійної роботи / уклад. : Клімова С. М., Корнева О. С. 

Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2021. 64 с. 

7. Політика національної безпеки : методичні вказівки до навчальної програма  

до навчальної програми   модулю 2 «Політика національної безпеки», 

нормативної дисципліни «Глобалізація та політика національної безпеки» для 

слухачів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 281 «Публічне 

управління та адміністрування» / укл. : Л. М. Сергєєва, М. В. Білоконь – Харків. : 

ХарРІ НАДУ, 2021. 57 с. 

 

4. Організаційна робота 

Кафедра брала активну участь та мала провідну роль у профорієнтаційній 

роботі навчально-наукового інституту «Інститут державного управління» 

Кафедра здійснює підтримка роботи та адміністрування сторінки кафедри у 

соціальній мережі: https://www.facebook.com/kbuapa.LEI/ 

Члени кафедри виконували обов’язки кураторів академічних групи. 

Також була проведена наступна діяльність у межах організаційної роботи: 

– Робота в комісіях Головного управління ДПС у Харківській області, 

підтверджується довідкою (Клімова С.М.). 

– Організація та проведення двох заходів у якості члена оргкомітету 

(Всеукраїнський круглий стіл «Європейський Союз після Лісабонського 

договору: від трьохопорної структури до конституціоналізму»; І Міжнародній 

школі молодих учених сил сектору безпеки та оборони) (Клімова С.М.) 
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5. Пріоритетні напрями роботи кафедри на 2022-2023 н.р. 

Пріоритетні напрями визначені у програмі розвитку кафедри права, 

національної безпеки та європейської інтеграції навчально-наукового інституту 

«Інститут державного управління». 

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 

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 
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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 

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. 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри 

Протокол № 16 від «30» червня 2022 р. 

Професор кафедри Лариса Величко 


