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ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОМУ КОНТЕКСТІ 

І. В. Козюра, д. держ. упр., професор кафедри менеджменту 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський універ-
ситет економіки і торгівлі» 

Розвиток інтеграційних процесів є однією з найважливіших 
характеристик сучасного світового співтовариства, у зв’язку з 
цим особливої актуальності на новому етапі суспільного розвит-
ку в Україні набуває їх належне кількісне й якісне кадрове 
забезпечення. Цілеспрямованою політикою розвитку людського 
капіталу забезпечується конкурентоспроможність країни. Пере-
хід у напрямі європейської та євроатлантичної інтеграції Украї-
ни від декларацій до практичних дій обумовлює необхідність 
професіоналізації органів державної влади й органів місцевого 
самоврядування, використання стратегічного підходу до форму-
вання кадрового потенціалу публічного управління, необхідного 
для нинішньої стадії інтеграційного процесу і на перспективу. 

Базовою для вирішення проблеми є комбінована політика 
(творче поєднання вітчизняного та зарубіжного досвіду), реалі-
зація якої характеризується: можливостями поєднання довго-
строкової підготовки висококваліфікованих фахівців з євро-
пейських питань у системі підготовки, перепідготовки та підви-
щення кваліфікації державних службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування, а також у мережі навчальних закла-
дів вищої та післядипломної освіти України з короткотерміно-
вим цільовим навчанням управлінських кадрів; з урахуванням 
європейських стандартів підготовки, перепідготовки та підви-
щення кваліфікації управлінських кадрів.  

З-поміж стратегічних напрямів формування кадрового потен-
ціалу варто виокремити такі: удосконалення цілеспрямованої та 
практико орієнтованої професійної підготовки та післядиплом-
ної освіти державних службовців, посадових осіб місцевого 
самоврядування у сфері європейської та євроатлантичної інте-
грації; професіоналізація управління у сфері європейської та 
євроатлантичної інтеграції України, що має базуватися на цик-
лах професійного життя особи та інституціональних елементах 
професіоналізації праці; організаційне та науково-методичне за-
безпечення формування кадрового потенціалу державного 
управління у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції 
України. 
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Для задоволення потреби кадрового забезпечення держав-
ного управління у сфері європейської та євроатлантичної 
інтеграції формується мережа вищих навчальних закладів на 
засадах їх конкурсного відбору. 

Зміст професійного навчання фахівців, здатних працювати в 
умовах спільної Європи, має формуватися з урахуванням дина-
міки процесів європейської інтеграції і реалізуватися через 
сукупність освітньо-професійних і професійних програм, що 
передбачають, зокрема, здобуття компетенцій, опанування знань 
і набуття навичок з: міжнародного права, права ЄС і держав-
членів ЄС, практики управління зовнішньоекономічною діяль-
ністю, економічними, соціальними та культурними процесами; 
міжнародного фінансового менеджменту та ділового адміністру-
вання, управління проектами та змінами; технологій сучасної 
адміністративної діяльності; однієї з іноземних мов; інформа-
ційних технологій.  

Вирішення завдань професіоналізації управління у сфері 
європейської та євроатлантичної інтеграції потребує цілеспря-
мованого формування засобами професійного навчання здатнос-
ті фахівців до вирішення проблем європейської та євроатлан-
тичної інтеграції, здійснення нормативно-проектних, аналітич-
них, організаційно-розпорядчих, консультативно-дорадчих та 
контрольних функцій у цій сфері. 
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