Категорія слухачів: державні службовці апарату та структурних
підрозділів Харківської облдержадміністрації, районних
державних адміністрацій, посади яких належать до 6 – 9 груп
оплати праці, посадові особи виконавчого апарату Харківської
обласної ради, районних рад, виконавчих комітетів міських рад
міст обласного та районного значення, селищних і сільських рад
Харківської області, посади яких віднесено до п'ятої – сьомої
категорій посад в органах місцевого самоврядування.
Цілі навчання:
 оновлення та поглиблення знань щодо механізмів реалізації
державної політики в сфері європейської інтеграції;
узагальнення основних етапів розвитку ідеї колективної
безпеки та визначення концептуальних засад державної
політики європейської інтеграції;
надання інформації щодо основних принципів побудови
інституційної системи ЄС з метою впровадження європейських
стандартів управління;
здобуття вміння аналізу поточних процесів у європейському
просторі та навичок прогнозування подальшого розвитку
основних напрямків європейської інтеграції при розробці та
прийнятті управлінських рішень.

22 червня,четвер
9.30-9.50 – Реєстрація слухачів. Консультація з
організаційних питань.
КОНЯЄВА Віта Вікторівна – заступник начальника
відділу підвищення кваліфікації кадрів Харківського
регіонального
інституту
державного
управління
Національної академії державного управління при
Президентові України (далі – ХарРІ НАДУ), доцент
кафедри державного управлінн, к.держ.упр.

10.00-11.20 – 1.1. Тематична зустріч. Еволюція
інтеграційних процесів Європейського союзу (далі –
ЄС); структура ЄС та перспективи подальшого
розвитку. Інституційні засади ЄС.
ТРУШ Олександр Олегович – заступник директора
Департаменту
науки
і
освіти
Харківської
облдержадміністрації, професор кафедри права та
європейської інтеграції ХарРІ НАДУ, к.держ.упр., проф.
11.20-11.50 – Велика перерва.
11.50-13.10 – 1.2. Продовження тематичної зустрічі за
темою 1.1.
ТРУШ О.О.
13.20-14.40 – 1.3. Практичне заняття. Організація роботи
Європейського Суду з прав людини.
КЛІМОВА Світлана Миколаївна – доцент кафедри
права та європейської інтеграції ХарРІ НАДУ,
к.держ.упр., доц.
23 червня,п’ятниця
8.30-9.50 – 2.1. Лекція. Членство в ЄС: Копенгагенські та
Мадридські критерії.
МИРНА Надія Володимирівна – доцент кафедри права
та європейської інтеграції ХарРІ НАДУ, к.держ.упр.,
доц.
10.00-11.20 – 2.2. Лекція-бесіда. Концептуальні засади
Європейської політики сусідства. Еволюція відносин
між Україною та ЄС.
МИРНА Н.В.
11.20-11.50 – Велика перерва.
11.50-13.10 – 2.3. Лекція. Європейська політика природокористування.
БОКОВИКОВА Юлія Володимирівна – доцент
кафедри державного управління ХарРІ НАДУ,
к.держ.упр., доц.

13.20-14.40 – 2.4. Підсумкове практичне заняття.
ЗОЛОТАРЬОВ Володимир Федорович – заступник
директора
з
короткотермінового
підвищення
кваліфікації ХарРІ НАДУ, професор кафедри
регіонального розвитку та місцевого самоврядування,
к.е.н.,проф.

Проект

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ
ІНСТИТУТ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМIЇ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛIННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВI УКРАЇНИ

“Затверджую”
Заступник директора з короткотермінового
підвищення кваліфікації ХарРІ НАДУ
В.Ф. Золотарьов

ПРОГРАМА
тематичного семінару
«Європейська інтеграція України в умовах
асоціації з ЄС»
22 – 23 червня 2017 р.
Потік 21-ОП
(Орієнтовна кількість слухачів – 15 осіб)
Заняття проводяться за адресою:
просп. Московський, 75, м. Харків
Контактні телефони: (057) 732-24-02
732-51-40
Програму семінару розроблено відділом підвищення кваліфікації кадрів ХарРІ НАДУ.

Харків

