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ТА МАРКЕТИНГУ
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ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ
«РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА» В КОНТЕКСТІ УЧАСТІ УКРАЇНИ

В МІЖНАРОДНИХ РЕГІОНАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Україна як незалежна держава є суб’єктом процесів глобаліза-
ції та регіоналізації, які доповнюють один одного. З огляду на
значний і різноманітний економічний потенціал та виходячи з
власних національних інтересів, Україна бере участь у роботі ба-
гатьох міжнародних регіональних організацій у якості члена,
асоційованого члена або спостерігача. Україна співпрацює з Єв-
ропейським союзом у рамках «Східного партнерства». Участь
України в міжнародних регіональних організаціях доповнює її
двосторонні економічні зв’язки, а також забезпечує інтеграцію
країни до регіональної та світової економічних систем.

Після розпаду Радянського Союзу та набуття Україною незалеж-
ності відбувається поступова реалізація стратегічної мети нашої дер-
жави щодо набуття в перспективі членства в Євросоюзі. Розпочавши
з Європейського об’єднання вугілля та сталі, Європейський Союз
став найпотужнішою у світі регіональною організацією та вже сього-
дні є найбільшим торговельно-економічним партнером України.

У системі координат регіонального економічного співробіт-
ництва Україна виходить з особливостей власного ресурсного
потенціалу та необхідності диверсифікації його орієнтації на зов-
нішніх ринках, у тому числі регіональних. Розгалужені регіона-
льні економічні зв’язки України в Співдружності Незалежних
Держав випливають з особливостей її традиційної спеціалізації в
рамках колишнього Радянського Союзу, а також зацікавленості в
розвитку економічних зв’язків із Російською Федерацією та ін-
шими її членами. Разом з тим, привертає увагу значно вищий,
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ніж у СНД рівень економічної інтеграції країн Євросоюзу (єдина
валюта, єдина митна територія, шенген та ін.).

Необхідно проаналізувати та висвітлити роль України в еко-
номіці регіону та окреслити перспективи набуття нею лідерства,
перш за все, у таких традиційних галузях, як сільське господарс-
тво, транспортна інфраструктура, металургія, хімія, судно- та лі-
такобудування, космічна промисловість. Також слід зазначити,
що з огляду на велику територію, особливості розміщення про-
мисловості, інтенсифікацію сільського господарства, особливості
річкового стоку, наслідки Чорнобильської катастрофи, для
України особливо важливим є також екологічний аспект міжна-
родного співробітництва в рамках регіональних організацій.

На данний момент Україна вже стала ініціативним та впливовим
гравцем у різних регіональних форматах міжнародної співпраці.
Так, до найважливіших можна віднести наступні організації та іні-
ціативи (не беручи до уваги участь України у регіональних ініціати-
вах військово-політичного спрямування): Організація Чорноморсь-
кого економічного співробітництва (ОЧЕС); Організація за
демократію та економічний розвиток — ГУАМ; Центрально-
Європейська ініціатива (ЦЄІ); Вишеградська четвірка (В-4); Процес
Дунайського співробітництва (ПДС); Південно-Східної Європи (ПС
ПСЄ); Рада держав Балтійського моря (РДБМ); Ініціатива з питань
співробітництва в Південно-Східній Європі (SECI); Спільнота де-
мократичного вибору (СДБ); Чорноморський форум діалогу та пар-
тнерства; Формат № В 6 (Nordic Baltic6).

Виходячи із зазначеного, вважаємо доцільним під час викладан-
ня курсу «Регіональна економіка» широко висвітлювати питання
участі України в міжнародних регіональних організаціях. Особливо
актуальним таке доповнення курсу є під час підготовки бакалаврів
на факультеті міжнародної економіки та менеджменту.
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
В УЯВЛЕННЯХ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

У сучасний період утвердження Болонської системи освіти
особливої актуальності набуває проблематика якості навчаль-




