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У четвертому томі матеріалів науково-практичної конференції за міжнарод-

ною участю "Демократичне врядування: наука, освіта, практика" відображено основні
напрями підвищення ефективності державного регулювання сектору безпеки Украї-
ни; розкрито управлінські та правові аспекти соціогуманітарної сфери. Особливу
увагу приділено висвітленню актуальних проблем державного управління у сфері
освіти; правовим питанням демократичного врядування та питанням демократизації
управління у сфері охорони здоров'я України, цілям і механізмам розвитку соціогу-
манітарної сфери в умовах кризових ситуацій.

Призначені для наукових, науково-педагогічних працівників, теоретиків і
практиків державного управління, докторантів, аспірантів, здобувачів і слухачів На-
ціональної академії державного управління при Президентові України, її регіональ-
них інститутів та інших навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться дер-

жавно-управлінськими питаннями.
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Лише спільними зусиллями ми зможемо зробити так, щоб професійний роз-
виток трудового потенціалу нашої держави був адекватний потребам української
економіки і тим вимогам, які ставить перед нами громадянське суспільство. Саме
в такій взаємодії ми знайдемо правильні шляхи вирішення кардинальних проблем
розвитку освіти, науки і виробництва.
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Аналіз навчально-методичного забезпечення підготовки

державних службовців

з питань європейської інтеграції в Україні

Зважаючи на гостру потребу європеїзації освіти державних службовців, ка-
федрою європейської інтеграції Національної академії державного управління при
Президентові України розроблено низку дисциплін для підготовки магістрів дер-
жавного управління [Положення про підготовку магістрів].

У рамках модуля "Політика європейської інтеграції" вивчаються теорія та
історія європейських інтеграційних процесів, право Європейського Союзу, інститу-
ції Європейського Союзу, політики ЄС тощо. Цілями дисципліни визначено надан-
ня базових знань про європейську інтеграцію та Європейський Союз, ознайом-
лення з політикою європейської інтеграції України, визначення напрямів та змісту
діяльності державних органів для забезпечення європейської інтеграції України.
В результаті навчання слухачі повинні оволодіти основними знаннями про інтег-
раційні процеси в Європі та Європейському Союзі, вміти аналізувати сучасну полі-
тику європейської інтеграції України, визначати ефективність діючих форм і ме-
тодів державного управління в контексті європейської інтеграції України.

Вивчення дисципліни "Історія, теорія та стратегія європейської інтеграції"
має на меті надати базові знання з ключових питань історії, теорії і стратегії євро-
пейської інтеграції, розуміння логіки історичного розвитку інтеграційних процесів
та їхнього інституційно-правового оформлення, навчити відрізняти підходи пред-
ставників різних течій і систему їх аргументації й аналізувати сучасні інтеграційні
процеси в Європі й світі з погляду типів і методів інтеграції, а також сформувати
вміння передбачати наслідки політичних рішень у сфері інтеграції. Результати
навчання полягають у знаннях ключових аспектів історії, теорії та стратегії євро-
пейської інтеграції, уміннях аналізувати історичний розвиток процесів інтеграції
та основні концепції і застосовувати теоретичні знання в аналізі зовнішньо-
політичної стратегії України.

http://www.mon.gov.ua
http://www.president.gov.ua
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Навчання за дисципліною "Правова та інституційна системи Європейсько-
го Союзу" передбачає засвоєння широкого кола правових питань і ставить за цілі
надання базових знань про правову та інституційну системи Європейського Сою-
зу, навчання аналізувати особливості функціонування правової та інституційної
систем Європейського Союзу і застосовувати принципи європейського урядуван-
ня з метою адаптації державного управління в Україні до європейських стандартів.
Результати навчання передбачають знання основних складових правового та інсти-
туційного устрою ЄС, розуміння причини їх утворення та перспективи вдоскона-
лення, уміння аналізувати вплив інституційно-правової системи ЄС на сучасну
політику європейської інтеграції, визначати відмінності в інституційно-правових
системах України та ЄС, застосовуючи метод порівняльного аналізу, і розробляти
практичні рекомендації щодо адаптації державного управління в Україні до євро-
пейських стандартів.

Вивчення модуля "Внутрішній ринок та галузеві політики Європейського
Союзу" зорієнтоване на надання базових знань з ключових питань економічної та
галузевих політик Європейського Союзу, розвиток навичок аналізу інтеграційних
процесів у різних сферах, формування умінь аналізувати політику України у відпо-
відних галузях порівняно з політикою Європейського Союзу і розробляти пропо-
зиції (проекти) щодо вдосконалення державного регулювання ринкових відносин
в Україні та окремих галузей економіки. У результаті навчання слухачі повинні
знати основні положення конкурентної політики ЄС та галузевих політик, оволо-
діти уміннями контент-аналізу політики ЄС, мати навички визначення передумов
розроблення і здійснення політики ЄС, стратегії політик в конкретній соціально-
економічній ситуації та їхні наслідки, ролі галузевих політик у процесі європейської
інтеграції, а також набути аналітично-порівняльних та прогностичних умінь у сфері
економічної та галузевої політики України тощо.

Факультативний модуль "Соціальні аспекти європейської інтеграції" націле-
ний на засвоєння слухачами засад європейської інтеграції у сфері соціального
розвитку й соціальної політики і вивчення питань, дотичних до соціальних аспек-
тів. Окрім зазначеного, передбачено здійснення порівняльного аналізу соціальної
політики у регіонах та країнах Європейського Союзу, визначення соціальних
наслідків розширення ЄС і навчання застосовувати отримані знання для визна-
чення напрямів реформування соціальної політики в Україні. У результаті навчання
слухачі повинні розуміти логіку історичного розвитку "єдиної соціальної Євро-
пи", сучасні цілі соціальної політики, знати про засоби та інструменти наближен-
ня соціального розвитку в Європі. Окрім цього, майбутні фахівці у сфері євро-
пейської інтеграції мають удосконалити уміння й навички аналізувати особли-
вості соціальної політики і соціального розвитку різних країн, передбачати со-
ціальні наслідки економічної інтеграції і розробляти практичні рекомендації щодо
наближення соціальної політики в Україні до стандартів ЄС.

Для системи дистанційного навчання державних службовців розроблено курс
"Європейська інтеграція", що ставить за мету надання базових знань про ЄС, розу-
міння й аналіз сучасних інтеграційних процесів набуття вміння прогнозувати на-
слідки політичних рішень, розвиток здатності розробляти управлінські рішення тощо.

Таким чином, результати аналізу засвідчують наявність активних форм і
методів з розвитку аналітичних умінь і навичок, їх спрямованість на практичну,
професійну діяльність державного службовця. Разом з цим проблема формування
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соціально-психологічної готовності останніх до роботи в євроінтеграційних умовах
не набула необхідного теоретичного-практичного вирішення. Підготовка держав-
них управлінців до розробки та реалізації галузевих політик у рамках європейської
інтеграції значною мірою здійснюється за кількісними показниками якості навчан-

ня, зорієнтованого на опрацювання великого обсягу навчально-інформаційних ма-
теріалів. За цих умов підготовка фахівців у сфері європейської інтеграції не роз-
глядається як цілісний процес набуття ними теоретично-практичних знань із фор-
муванням соціально-психологічної готовності до службово-посадової діяльності.

Список використаних джерел
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Проблеми розвитку державної регіональної освітньої політики

За роки незалежності в Україні переважно сформовано організаційно-пра-
вові та інші основи реалізації регіональної державної освітньої політики. У 2001 р.
указом Президента України затверджено Концепцію державної регіональної полі-
тики, прийнято інші акти глави держави, прийнято низку законів та постанов Ка-
бінету Міністрів України.

Проте внаслідок численних об'єктивних та суб'єктивних факторів наявні мож-

ливості забезпечення збалансованого розвитку України та її регіонів, поліпшення
якості надання освітніх послуг реалізовуються недостатньо.

За сучасних умов перед Україною постали нові виклики та загрози, які сут-
тєво впливають на розвиток держави, реалізацію національних інтересів та стан
національної безпеки. Своєчасне та адекватне реагування на виклики та подолан-
ня загроз є необхідною умовою створення нових можливостей для розвитку України
та забезпечення підвищення якості освітніх послуг.

Головною метою реформування державної освітньої політики на регіонально-
му рівні повинно бути збереження й забезпечення ефективного функціонування і
подальшого розвитку сфери освітніх послуг для задоволення соціально-культур-
них потреб населення, забезпечення кваліфікованими працівниками державного і
недержавного секторів економіки.

За часів планової економіки майже кожне виробниче підприємство мало на
балансі об'єкти освітньої інфраструктури. Особливо це стосується містоутворю-
ючих підприємств, які мають розвинену освітню інфраструктуру, що обслуговує
не тільки працівників відповідного підприємства, а і жителів певного населеного
пункту. Показовими у цьому аспекті є старопромислові регіони України, зокрема
Донецька, Луганська області тощо.
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