Нацiональна академiя державного управлiння
при Президентовi України
ОДЕСЬКИЙ РЕГIОНАЛЬНИЙ IНСТИТУТ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛIННЯ
Факультет публічного управління та адміністрування
Кафедра глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою

Нові можливості у сфері освіти
МАГIСТЕРСЬКА ПРОГРАМА
за спецiальнiстю
281 «Публічне управління та адміністрування»

підготовка за професійним спрямуванням

«Європейська інтеграція в умовах глобального
врядування»

Європа – твій континент!
Стати фахівцем з європейської інтеграції, яка базується
на об'єднані різних культур, релігійних та правових традицій,
але, водночас, і на єдності при збереженні розмаїття, Вам
дозволить підготовка за професійним спрямуванням

«

»

Понад 500 мільйонів людей є громадянами Європи.
Зроби і ти свій вибір!

2

Кафедра глобалістики, євроінтеграції та
управління національною безпекою
Кафедра глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, як
складова навчального комплексу інституту, здійснює освітнє та наукове супроводження
розвитку процесів європейської інтеграції на півдні України. Підтримка економічного та
соціального розвитку в регіоні забезпечується підготовкою висококваліфікованих фахівців
у таких напрямках, як: європейська інтеграція, міжнародна економічна інтеграція та
галузева конкурентоспроможна політика, європейські засади публічного управління,
залучення інвестицій та співробітництво з Структурними фондами ЄС, європейська
політика згуртованості, транскордонне співробітництво та Європейська політика
сусідства.

THE EUROPEAN UNION
60 років Миру, Злагоди та Партнерства
Інформаційне супроводження євроінтеграційних процесів, організація та проведення
дискусій та діалогу про Європу та процес інтеграції через конференції, семінари, круглі
столи тощо сприяє кращому розумінню посадовими особами органів державного та
публічного управління процесів європейської інтеграції, визначенню місця та ролі Одеської
та других областей півдня України в регіональному співробітництву з країнами Східного
партнерства.

Професійна діяльність посадових осіб в сфері публічного
управління процесами європейської інтеграції
Підготовка за професійним спрямуванням «Європейська
інтеграція в умовах глобального врядування» дозволяє
отримати слухачу глибокі теоретичні знання та практичні
навички
професійної діяльності в сфері європейської
інтеграції. Передумовою прийняття слухача для проходження
спеціалізації є наявність його відповідної мотивації. Вона
повинна бути обумовлена прагненням щодо активної участі в
заходах з підготовки України до інтеграції в Європейський
Союз, і в першу чергу розробки і реалізації регіональної
політики з розвитку на європейських засадах.
Результати успішної діяльності кафедри на протязі
багатьох років свідчать, що слухачі програми мають певну
перевагу на ринку праці, яка забезпечується практикою
міждисциплінарних європейських досліджень, що розширює
навички, розвиває здатність до дій у багатокультурному
середовищі Європи.
Залучення слухачів до підготовки проектів європейського
спрямування, участь у налагодження співробітництва органів
влади з фондами ЄС дозволяє слухачам кафедри отримати
практичні навички з підготовки цільових програм місцевого
розвитку за вимогами європейських партнерів.

За 6 місяців випускники
кафедри отримають
належну підготовку,
яка дозволяє їм
працювати в:
• центральних та
місцевих органах
державного
управління;
• органах публічної
влади;
• Європейських
представництвах та
установах;
• в сфері європейських
досліджень, освіти
та консалтингу з
питань
євроінтеграції;
• неурядових
організаціях;
• ділових компаніях на
європейському ринку.

Програмні складові спеціалізації
Підготовка за професійним спрямуванням «Європейська інтеграція в умовах глобального врядування» відкрита
для всіх, хто прагне підвищити свій професійний потенціал та відкрити для себе нові кар'єрні можливості, розширити
горизонт знань, набути нові спеціалізовані або комплементарні навички для професійного та соціального прояву.

Питання європейської інтеграції розглядаються на міждисциплінарній основі з одночасним урахуванням специфіки
таких сфер діяльності посадової особи, як економічний розвиток та галузева політика, державне управління,
міжнародне співробітництво тощо. В результаті, підхід що використовується для організації навчання за
магістерською програмою, створює сприятливий контекст для професійного навчання на рівні, достатньому для
успішного виконання посадових обов'язків в органах державного та публічного управління.
• Формування у слухачів цілісної
системи знань щодо теоретикоприкладних аспектів розвитку
сучасних міжнародних відносин у
сфері європейської інтеграції,
становлення та розвитку
взаємовідносин України і ЄС, а
також принципів формування,
функціонування, головних
тенденціях і закономірностях
розвитку системи публічного
управління в контексті
європейського вибору України.

Теоретична
підготовка

Практичні
навички
• Спроможність творчого
використання набутих
знань при визначенні
стратегії участі України
у угрупувань ЄС,
зокрема Європейської
програми сусідства та
Східного партнерства, з
огляду на соціальноекономічні потреби
України та
регіонального
розвитку.

• Можливість
застосовувати отримані
знання для вирішення
практичних завдань,
пов'язаних із
здійсненням
зовнішньополітичного
курсу України,
зміцненням її
міжнародного
авторитету та позицій на
світовій арені в рамках
своєї професійної
діяльності.

Стажування
та залучення

Пріоритетні напрями навчальної підготовки
EU / Європейська політика згуртування: вироблення та
впровадження
EU / Європейське право та інституційна система
Європейського Союзу
EU / Внутрішній ринок та галузеві політики
Європейського Союзу
EU / Механізми управління та адміністрування
горизонтальними політиками ЄС
EU / Європейський Союз в глобальних процесах
сучасності
EU / Європейська політика сусідства та "Східне
партнерство"

EU / Україна в процесах європейської інтеграції та
транскордонне співробітництво

Професійні компетенції, що будуть
набуті після проходження спеціалізації
В сфері публічного
управління

•уміння діяти в контакті з місцевими органами влади, а також
іншими державними установами, які мають безпосереднє
відношення до практичної діяльності з підготовки та виконання
європейських проектів та програм на місцевому рівні

В сфері
аналітичної
діяльності

•розуміння процесу вироблення та імплементації політик ЄС із
урахуванням при цьому сучасних проблем розвитку України,
участь у виробленні державної політики співробітництва з ЄС з
метою наближення вітчизняної системи державного управління
до європейських стандартів;

В сфері фахової
компетенції

•зрозуміло доносити власні знання, висновки та пропозиції щодо
формування засад публічного управління та демократичного
врядування на різних рівнях управління з урахуванням
європейського контексту;

В сфері
організаційно
управлінської
діяльності

•вміти проводити аналіз поточних відносини України з
європейськими країнами в рамках Європейської програми
сусідства та Східного партнерства, Угоди про асоціацію Україна ЄС з метою розробки цільових програм європейської інтеграції та
транскордонного співробітництва на місцевому рівні

Зроби свій вибір
Європейський Союз
– майбутнє України

Вітчизняна система
державного
управління повинна
адаптуватися до
європейських
стандартів

Участь у реалізації європейської
стратегії щодо Дунайського та
Чорноморського регіонів з
урахуванням конкурентних переваг
регіонів України, що визначають
умови їх взаємодії з ЄС

Імплементація Угоди про
асоціацію та створення
зони вільної торгівлі
ставить на порядку
денному нові завдання
для органів публічного
управління

Необхідно практично вирішувати
завдання, пов'язані із здійсненням
зовнішньополітичного курсу України,
зміцненням її міжнародного авторитету та
позицій на світовій арені в рамках своєї
професійної діяльності
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Аплікаційна процедура

Крок 2:
Обговорення
пропозиції з
викладачем кафедри

Крок 3:
Усвідомлення основних
завдань та результату
проходження спеціалізації

Вибір спеціалізації:
основні кроки
Крок 1:
Визначення для
себе
мотиваційних
передумов

Крок 4:
Оформлення свого
вибору в деканаті

ТИ ЗРОБИВ СВІЙ
ВИБІР НА
ШЛЯХУ ДО
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
СПІЛЬНОТИ ! !

Thank you for your attention!

