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Інтеграція України у світовий освітній простір вимагає постійного 

вдосконалення національної системи освіти. Сучасний ринок праці потребує 

від випускника не лише глибоких теоретичних знань, а й здатності 

самостійно їх застосовувати в нестандартних, постійно змінюваних життє- 

вих ситуаціях, переходу від суспільства знань до суспільства життєво 

компетентних громадян. 

Європейський Союз визнає, що освіта та професійне навчання є життєво 

важливими для розвитку сучасного суспільства та економіки. У Конвенції 

про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні, підписаної 

Україною 11 квітня 1997 року в м. Лісабоні, визначено, що вища освіта є 

виключно багатим культурним та науковим надбанням як окремих осіб, так і 

суспільства; має відігравати дуже важливу роль в утвердженні миру, у 

формуванні взаємної довіри між народами та країнами [1]. 19 червня 1999 р. 

підписано Спільну декларацію міністрів освіти Європи «Європейський 

простір у сфері вищої освіти», що є загальноєвропейською стратегією 

реформування вищої освіти [2]. Реалізація Національної стратегії розвитку 

освіти в Україні на період до 2021 року забезпечить підвищення якості 

вітчизняної освіти, її інноваційний розвиток відповідно до світових 

стандартів, що сприятиме істотному зростанню інтелектуального, 

культурного, духовно-морального потенціалу суспільства та особистості [3]. 

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми дер- 

жавами-членами, з іншої сторони визначає сприяння розвитку 

співробітництва в галузі освіти, навчання та молодіжної політики з метою 

покращення взаєморозуміння, активізації міжкультурного діалогу та 

посилення знань щодо відповідних культур [4]. 

Нову якість освіти не дають можливості забезпечити проблеми, а саме: 

недостатня відповідність освітніх послуг вимогам суспільства та запитам 

особистості; недосконалість державних стандартів освіти, навчальних планів, 

програм та підручників; низький рівень фінансово-економічного, матері- 

ально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення 

навчальних закладів; недостатня зорієнтованість структури вищої освіти на 

потреби ринку праці та сучасні економічні виклики. 

Налагодження відносин у рамках Угоди про Асоціацію відіграють 

надзвичайну роль у досягненні успіху на шляху зміни нинішньої моделі 

розвитку вітчизняної системи вищої освіти, де до сьогоднішнього дня не 

впроваджено у практику вищих навчальних закладів єдиних підходів щодо 

викладання дисциплін, які вивчають економіку у європейській інтеграції (за 

різними напрямками), та мають стати одним із пріоритетів при підготовці 

фахівців економічних спеціальностей. Розуміння основних принципів 

функціонування Європейського Союзу, засад його організації полегшує 



адаптацію країни до вимог ЄС та покращує шанси на вступ. Тому 

євроінтеграційна тематика має бути представлена у навчальному процесі усіх 

бакалаврських спеціальностей та передбачена магістерськими освітніми 

програмами. 

Метою вивчення економічної дисципліни з європейської інтеграції має бути 

формування у студентів комплексу знань про фактичні та концептуальні 

сторони європейського інтеграційного процесу, а також уявлення про його 

значущість як феномену сучасної системи міжнародних відносин. Після 

вивчення економічної дисципліни з європейської інтеграції студенти 

зможуть: знати тенденції інтеграційного процесу в світі та історичні 

передумови створення Європейського Союзу; 

визначати правові основи діяльності та структуру ЄС; характеризувати 

діяльність органів та інститутів; механізм функціонування європейської 

валютної системи; напрями та принципи регіонального управління; 

аналізувати процес переходу до європейського внутрішнього ринку; 

оцінювати досвід різних країн із вступу до ЄС та їхньої участі у суспільних, 

політичних та економічних процесах; виявляти напрями наближення України 

до ЄС; удосконалити стратегію інтеграції України до Європейського Союзу. 

Таким чином, система освіти має забезпечувати формування особистості, яка 

усвідомлює свою належність до українського народу, європейської 

цивілізації, орієнтується в реаліях та перспективах соціокультурної динаміки, 

підготовлена до життя у постійно змінюваному, конкурентному, 

взаємозалежному світі. На сьогоднішній день вивчення економічних 

дисциплін вимагає врахування специфіки євроінтеграційних процесів 

України, а застосування молодими фахівцями-економістами на практиці 

одержаних спеціалізованих знань із європейської інтеграції підвищить 

ефективність їх трудової діяльності. 
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