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Основна мета організації – ознайомлення громадськості з осно-

вними напрямками зовнішньої політики України, проведення освітньо-
просвітницької діяльності щодо функціонування європейських та єв-
роатлантичних інституцій та підготовка української громадськості до 
усвідомленого розуміння доцільності інтеграції України в європейську/
євроатлантичну спільноту.

 
Основні завдання:
– організація наукових, науково-практичних та навчально-методичних 

комунікативних заходів з питань міжнародної безпеки, європейської та єв-
роатлантичної інтеграції України;

– проведення наукових досліджень в регіоні з актуальних проблем 
європейської та євроатлантичної інтеграції України;

– сприяти здійсненню наукового забезпечення навчального процесу 
у навчальних закладах з питань міжнародних відносин та європейської і 
євроатлантичної інтеграції України;

– співпраця у наданні органами державної влади та місцевого са-
моврядування методичних, інформаційних і консультативних послуг у 
сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України та здійснення 
інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади та місце-
вого самоврядування за результатами проведених досліджень та навчання;

– надання безоплатної правової допомоги та здійснення інформаційно-
просвітницької діяльності по правам людини, розвитку демократії та верхо-
венства права.
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КАФЕДРА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Одеського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління
при Президентові України 

Кафедра європейської інтеграції заснована 1 вересня 2004 року. Її 
створення було затверджено наказом проректора-директора Одеського 
регіонального інституту державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України від 10 червня 2004 року 
№ 38 на виконання Указу Президента України від 13.12.2003 р. № 1433/2003 
«Про державні програми з питань європейської та євроатлантичної інте-
грації України на 2004-2007 роки» та відповідно до рішення Вченої ради 
інституту від 12.02.2004 р. (протокол № 2.73). 

Мета створення кафедри полягає у викладанні дисциплін, пов’язаних зі 
світовою та європейською інтеграцією та національною безпекою України 
на факультетах усіх форм навчання. 

Модулі та дисципліни кафедри
Політика європейської інтеграції
Концептуальні засади взаємодії політики і управління. 
Національна безпека
Державна політика і управління в освіті
Вища школа та Болонський процес
Історія, теорія та стратегія європейської інтеграції
Правова та інституціональна система Європейського Союзу
Процес прийняття рішень в Європейському Союзі.
Внутрішній ринок та галузеві політики Європейського Союзу
Соціальні аспекти європейської інтеграції (факультатив)
Політика європейської та євроатлантичної інтеграції
Концептуальні основи європейської інтеграції.
Концептуальні основи національної безпеки України
Міжнародні економічні відносини
Основи зовнішньоекономічної діяльності
Основи бібліотечно-бібліографічних знань

Адреса: 65009, м. Одеса, вул.Генуезька, 22, к.114-б
Електронна пошта: kafedraeu@oridu.odessa.ua 

Завідувач кафедри: (048) 729-76-50
Методист кафедри: (048) 729-76-51
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