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Ñòàòòю пðèñâÿ÷åíî äîñë³äæåííю пðîбëåìè âèзíà÷åííÿ íàпðÿì³â ³íòåгðàö³ї ñфåðè âèщîї îñâ³òè Уêðàїíè 
з ³íñòèòóö³ÿìè зîâí³шíüîгî ñåðåäîâèщà з ìåòîю її гàðìîí³зàö³ї з îñâ³òí³ì пðîñòîðîì ЄÑ äëÿ п³äâè-
щåííÿ êîíêóðåíòîñпðîìîæíîñò³ íàö³îíàëüíîї îñâ³òè òà зàбåзпå÷åííÿ íàä³éíîї îñíîâè ðîзâèòêó åêîíî-
ì³êè зíàíü â Уêðàїí³. Îбґðóíòîâàíî íåîбх³äí³ñòü ðîзâèòêó â³ò÷èзíÿíîї îñâ³òè íà п³äñòàâ³ ðåзóëüòàò³â 
пîð³âíÿëüíîгî àíàë³зó пîзèö³é Уêðàїíè ó ñâ³òîâîìó ðåéòèíгó. Çðîбëåíî àêöåíò íà ñòðàòåг³÷í³é ðîë³ òà 
фóíêö³ÿх зàêëàäó âèщîї îñâ³òè ó пðîöåñàх гëîбàë³зàö³ї îñâ³òíüîгî пðîñòîðó. Пðîàíàë³зîâàíî пåðåäóìîâè 
íåîбх³äíîñò³ ³íòåгðàö³ї ñфåðè îñâ³òè Уêðàїíè з ºâðîпåéñüêèì пðîñòîðîì. Дîñë³äæåíî ñòàí óпðîâàäæåííÿ 
ñòðàòåг³é ³íòåгðàö³ї â³ò÷èзíÿíèх зàêëàä³â âèщîї îñâ³òè з ³íñòèòóö³ÿìè зîâí³шíüîгî ñåðåäîâèщà. Îòðè-
ìàí³ ðåзóëüòàòè äàëè зìîгó ñфîðìóâàòè àâòîðñüêå бà÷åííÿ ðîë³ îñâ³òè ó фîðìóâàíí³ åêîíîì³êè зíàíü â 
Уêðàїí³ òà âèзíà÷èòè íàпðÿìè її âäîñêîíàëåííÿ шëÿхîì гàðìîí³зàö³ї з îñâ³òí³ì пðîñòîðîì ЄÑ.
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Постановка проблеми. Яê³ñíèé ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íèé ðîзâèòîê äåðæàâè ґðóíòóºòüñÿ íà âðàхó-
âàíí³ òåíäåíö³é ó ñâ³òîâ³é åêîíîì³ö³, щî зàбåзпå-
÷óºòüñÿ â³äêðèò³ñòю íàö³îíàëüíîї åêîíîì³êè ó її 
íàéб³ëüш êîíêóðåíòîñпðîìîæíèх ñфåðàх. Îñòàí-
í³ì ÷àñîì óñå б³ëüшå óâàгè â³ò÷èзíÿíèх íàóêîâö³â 
пðèâåðòàº пðîбëåìà ñòàíîâëåííÿ åêîíîì³êè зíàíü 
â Уêðàїí³, ñòðàòåг³÷íèìè ÷èííèêàìè ðîзâèòêó ÿêîї 
º зíàííÿ òà їхíÿ ÿê³ñòü. У òàêèх óìîâàх îбґðóí-
òîâóºòüñÿ íåîбх³äí³ñòü âèêîðèñòàííÿ пåðåäîâîгî 
äîñâ³äó ó пðîöåñ³ íàбóòòÿ îñâ³òè гðîìàäÿíàìè, щî 
ñòàº ìîæëèâèì зà äåòàëüíîгî äîñë³äæåííÿ îñâ³òí³х 
ñèñòåì ðîзâèíóòèх êðàїí. Ñòðàòåг³÷íî âàæëèâèì 
åòàпîì ó öüîìó íàпðÿì³ ñòàëî пðèºäíàííÿ Уêðà-
їíè äî «Бîëîíñüêîгî пðîöåñó» 19 òðàâíÿ 2005 ð. 
òà äî Єâðîпåéñüêîгî ðåºñòðó зàбåзпå÷åííÿ ÿêîñò³ 
âèщîї îñâ³òè ó бåðåзí³ 2008 ð., щî ñпðè÷èíèëî 
ðåфîðìóâàííÿ ñèñòåìè îñâ³òè òà âèíèêíåííÿ пåâ-
íèх òðóäíîщ³â, пîñòóпîâå пîäîëàííÿ ÿêèх âèâåäå 
íàш îñâ³òí³é пðîñò³ð íà ÿê³ñíî íîâèé ð³âåíü.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пðî-
бëåìà äîñë³äæåííÿ íàпðÿì³â åфåêòèâíîгî ðîзâèòêó 
ñфåðè âèщîї îñâ³òè äëÿ зàбåзпå÷åííÿ óìîâ ñòàíîâ-
ëåííÿ åêîíîì³êè зíàíü â Уêðàїí³ з óðàхóâàííÿì 
пåðåäîâîгî äîñâ³äó º äîñòàòíüî шèðîêîю òà äèñ-
êóñ³éíîю, ÿêà íå ìàº ºäèíîгî óí³âåðñàëüíîгî ìåхà-
í³зìó âèð³шåííÿ, îñê³ëüêè її ðîзâ’ÿзàííÿ âèпëèâàº 
з ð³зíèх гàëóзåé ñóñп³ëüíî-åêîíîì³÷íèх íàóê. Тàê, 
ñîö³àëüí³ òà åòè÷í³ àñпåêòè ñòàíó âèщîї îñâ³òè 
ó êðàїíàх Çàхîäó шèðîêî äîñë³äæåíî ó пðàöÿх 
Â.Ì. Шåéêî [1], Ì.П. Дåíèñåíêî [2] òà ³í. Уìîâè 
ñòàíîâëåííÿ òà ðîзâèòêó åêîíîì³êè зíàíü â Уêðà-
їí³ ґðóíòîâíî äîñë³äæåíî ó ðîбîòàх Â.Ì. Гåºöÿ [3]. 
Îðгàí³зàö³éíî-пðàâîâå ðåгóëюâàííÿ âèщîї îñâ³òè 
зä³éñíюºòüñÿ Çàêîíîì Уêðàїíè «Пðî âèщó îñâ³òó» 
òà íèзêîю ³íшèх зàêîíîäàâ÷èх àêò³â [4]. Тåîðå-
òèêî-пðàêòè÷í³ зàñàäè ñòðàòåг³÷íîгî óпðàâë³ííÿ 
зàêëàäàìè âèщîї îñâ³òè зàпðîпîíîâàíî ó пðàöÿх 
Ñ.Г. Нàòðîшâ³ë³ [5] òà Д.Г. Êó÷åðåíêî [6], à ³íñòðó-
ìåíòè äåðæàâíîгî ðåгóëюâàííÿ òà пåðñпåêòèâ ðîз-
âèòêó âèщîї îñâ³òè â Уêðàїí³ пðîàíàë³зîâàíî ó 
äîñë³äæåííÿх Г.Ñ. Лîпóшíÿê [7]. Ф³íàíñîâî-åêî-
íîì³÷íå зàбåзпå÷åííÿ äîñë³äíèöüêî-³ííîâàö³éíîї 
ä³ÿëüíîñò³ â³ò÷èзíÿíîї òà ñâ³òîâîї âèщîї îñâ³òè ìàº 
äîö³ëüíå îбґðóíòóâàííÿ ó пîгëÿäàх Â.². Лóгîâîгî 
òà Ж.Â. Тàëàíîâîї [8], à ñòàí ф³íàíñóâàííÿ âèщèх 
зàêëàä³â îñâ³òè ó êðàїíàх ÎЕÑÐ пðîàíàë³зîâàíî ó 
ðîбîòàх ².Ì. Ìîë÷àíîâà [9]. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Уñåб³÷í³ñòü àíàë³зó âèбðàíîї 
пðîбëåìè äîñë³äæåííÿ п³äòâåðäæóº â³äñóòí³ñòü 
ºäíîñò³ пîгëÿä³â íàóêîâö³â ó öüîìó íàпðÿì³ òà 
íàгîëîшóº íà íåîбх³äíîñò³ пîгëèбëåííÿ äîñë³-
äæåíü íå ëèшå óìîâ åфåêòèâíîгî ðîзâèòêó ñфåðè 
âèщîї îñâ³òè Уêðàїíè з óðàхóâàííÿì пðîöåñ³â 
гëîбàë³зàö³ї îñâ³òíüîгî пðîñòîðó, à é âèзíà÷åííÿ 
хàðàêòåðó ñèñòåìíèх зâ’ÿзê³â ³з ñèñòåìîю âèщîї 
îñâ³òè з ìåòîю п³äâèщåííÿ êîíêóðåíòîñпðîìîæ-
íîñò³ òà ÿêîñò³ пðîäóêóâàííÿ íîâèх зíàíü ÿê ñòðà-
òåг³÷íîгî ÷èííèêà åфåêòèâíîгî ñòàíîâëåííÿ åêî-
íîì³êè зíàíü â Уêðàїí³.

Мета статті. Гîëîâíîю ìåòîю ö³ºї ðîбîòè º 
âèзíà÷åííÿ íàпðÿì³â ³íòåгðàö³ї ñфåðè îñâ³òè 
Уêðàїíè з ³íñòèòóö³ÿìè зîâí³шíüîгî ñåðåäîâèщà 
ÿê шëÿх³â гàðìîí³зàö³ї íàö³îíàëüíîгî îñâ³òíüîгî 
пðîñòîðó íà п³äñòàâ³ îбґðóíòóâàííÿ ðîë³ зàêëàäó 
âèщîї îñâ³òè ó пðîöåñàх гëîбàë³зàö³ї â óìîâàх ñòà-
íîâëåííÿ åêîíîì³êè зíàíü.

Виклад основного матеріалу. Îñâ³òà зàâæäè 
бóëà é º ñòðàòåг³÷íîю ñфåðîю ðîзâèòêó ñóñп³ëü-
ñòâà, àäæå âîíà îäíî÷àñíî фîðìóº ó îñîбèñòîñò³ 
ð³зí³ ðèñè, пðèщåпëюº їé пàòð³îòèзì òà ëюбîâ äî 
ð³äíîї êðàїíè, âèхîâóº г³äíå ñòàâëåííÿ äî êóëü-
òóðè, à òàêîæ äàº зìîгó îпàíóâàòè пåðåë³ê êîìпå-
òåíö³é, íåîбх³äíèх äëÿ пðîäóêòèâíîї пðîфåñ³éíîї 
ä³ÿëüíîñò³. Тàêèì ÷èíîì, ó ê³íöåâîìó п³äñóìêó 
ñóñп³ëüñòâî пîâèííî îòðèìàòè âèñîêîêâàë³ф³êîâà-
íîгî, гîòîâîгî äî пðîфåñ³éíîгî ðîзâèòêó пðàö³â-
íèêà ³з ñóêóпí³ñòю ÿê пðîфåñ³éíèх, òàê ³ îñîбèñ-
ò³ñíèх ðèñ äëÿ ðåàë³зàö³ї éîгî âèðîбíè÷îї фóíêö³ї 
з ìåòîю пîêðàщåííÿ ÿê âëàñíîгî äîбðîбóòó, òàê 
³ äîбðîбóòó äåðæàâè. У òàêîìó ðîзóì³íí³ êëю÷î-
âèì º пðîöåñ îòðèìàííÿ зíàíü, зîêðåìà пðîфå-
ñ³éíèх, åфåêòèâí³ñòü ÿêîгî îö³íюºòüñÿ їх ÿê³ñòю 
òà â³äпîâ³äí³ñòю òèì óìîâàì, з ÿêèìè â ìàéбóò-
íüîìó ñòèêíåòüñÿ зäîбóâà÷ âèщîї îñâ³òè. Аëå, íà 
æàëü, ó íàш³é äåðæàâ³ ³ñíóº òåíäåíö³ÿ îñâ³òíüîї 
ì³гðàö³ї зäîбóâà÷³â âèщîї îñâ³òè äî êðàїí ЄÑ, щî 
пîÿñíюºòüñÿ, з îäíîгî бîêó, їх íåäîâ³ðîю äî íàö³-
îíàëüíîї ñèñòåìè îñâ³òè, з ³íшîгî – пðîбëåìîю 
пðàöåâëàшòóâàííÿ. Çàзíà÷åíå íàгîëîшóº íà íåîб-
х³äíîñò³ п³äâèщåííÿ ð³âíÿ íàö³îíàëüíîї îñâ³òè, 
îñíîâíèì шëÿхîì ÷îгî º гëîбàë³зàö³ÿ îñâ³òíüîгî 
пðîñòîðó, щî п³äòâåðäæóºòüñÿ ðåзóëüòàòàìè 
àíàë³зó пîзèö³é Уêðàїíè ó ñâ³òîâèх ðåéòèíгàх 
(пîð³âíÿíî з Пîëüщåю ÿê êðàїíè, ó ÿê³é îñòàí-
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í³ì ÷àñîì óñå б³ëüшå óêðàїíö³â îòðèìóюòü îñâ³òó),  
òàбë. 1.

Тîæ íåîбх³äí³ñòü óпðîâàäæåííÿ пðîöåñ³â óäî-
ñêîíàëåííÿ ñèñòåìè îñâ³òè â Уêðàїí³ зóìîâëю-
ºòüñÿ її: 47-ì ì³ñöåì з³ 189 зà ³íäåêñîì ð³âíÿ 
îñâ³òè; 36-ì ì³ñöåì ³з 50 зà ³íäåêñîì íàö³îíàëü-
íîї ñèñòåìè âèщîї îñâ³òè. Â³äзíà÷åí³ пðîбëåìè 
òàêîæ ìîæíà пîÿñíèòè íèзüêèìè ð³âíÿìè ³íäåê-
ñ³â гëîбàëüíîї êîíêóðåíòîзäàòíîñò³ зà âåðñ³ÿìè 
IMD òà WEF. Тàêîæ íåäîñòàòíüî шèðîêèì º 
пðîöåñ гëîбàë³зàö³ї åêîíîì³êè Уêðàїíè, îñê³ëü- 
êè зíà÷åííÿ öüîгî ³íäåêñó ðîзòàшóâàëî її íà  
45-ìó ì³ñö³ (з³ 147), òîä³ ÿê ðîзâèíóòà ºâðîпåé-
ñüêà êðàїíà Пîëüщà зàéìàº 29-å ì³ñöå. Ð³âåíü 
³íäåêñó åêîíîì³êè зíàíü ìàº íåäîñòàòíüî àêòóàëü-
íèé пåð³îä îб÷èñëåííÿ äëÿ ñüîгîäåííÿ, àëå щå â 
2012 ð. Уêðàїíà зà éîгî ð³âíåì зàéìàëà 56-å ì³ñöå 
з³ 146, à Пîëüщà – 38-å ì³ñöå. 

Тàêèì ÷èíîì, пðîâåäåíèé àíàë³з пîзèö³é Уêðà-
їíè ó ñâ³òîâîìó ðåéòèíгó п³äòâåðäæóº íåîбх³äí³ñòü 
ðîзâèòêó â³ò÷èзíÿíîї îñâ³òè, ðîзшèðåííÿ пðîöåñ³â 
гëîбàë³зàö³ї òà ðîзðîбëåííÿ íàпðÿì³â п³äâèщåííÿ 
êîíêóðåíòîзäàòíîñò³ з ìåòîю фîðìóâàííÿ ì³öíîгî 
п³äґðóíòÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîгî ðîзâèòêó òà п³ä-
гîòîâêè ÿê³ñíîї ðîбî÷îї ñèëè з âèñîêèì ð³âíåì 
³íòåëåêòóàëüíîгî òà ф³зè÷íîгî êàп³òàëó. Çàзíà-
÷åíå âèñóâàº íà ñòðàòåг³÷íèé ð³âåíü äåðæàâíîгî 
пëàíóâàííÿ óпðàâë³ííÿ зàêëàäîì âèщîї îñâ³òè з 
óðàхóâàííÿì ñâ³òîâîгî пåðåäîâîгî äîñâ³äó. Тàê, 
ó äîñë³äæåííÿх Â.Ì. Шåéêî àêöåíòóºòüñÿ óâàгà 
íà âèêîíàíí³ âèщîю шêîëîю фóíêö³ї ñîö³àëüíîгî 
³íñòèòóòó, щî пîÿñíюºòüñÿ її ³íòåðíàö³îíàëüíîю 
пðèðîäîю, îñê³ëüêè ó ìèíóë³ ñòîð³÷÷ÿ ìàëà ì³ñöå 
ÿê àêàäåì³÷íà, òàê ³ ñòóäåíòñüêà ìîб³ëüí³ñòü, à 
òàêîæ шèðîêî зàñòîñîâóâàâñÿ îбì³í äîñâ³äîì ñåðåä 
âèêëàäà÷³â íà п³äñòàâ³ ðåзóëüòàò³â íàóêîâèх äîñë³-
äæåíü [1, c. 31]. Дîñë³äæåííÿ ñòðàòåг³é ðîзâèòêó 
îñâ³òí³х ñèñòåì êðàїí ñâ³òó ó пîгëÿäàх Ì.П. Дåíè-
ñåíêî, Д.Г. Êó÷åðåíêî òà Î.Â. Ìàðòèíюêà, à 
òàêîæ Â.Ì. Шåéêî äàëè зìîгó âèîêðåìèòè åòàпè 
пðîöåñ³â гëîбàë³зàö³ї òà ³íòåðíàö³îíàë³зàö³ї âèщîї 
îñâ³òè: з пî÷àòêó âèíèêíåííÿ пåðшèх óí³âåðñèòå-
ò³â ³ äî XVIII ñò.; äðóгà пîëîâèíà XVIII ñò. – ñåðåä-
èíà ХХ ñò.; ñåðåäèíà ХХ ñò. – пî÷àòîê 90-х ðîê³â 
ХХ ñò.; пî÷àòîê 90-х ðîê³â ХХ ñò. [1; 2; 6]. 

Узàгàëüíåííÿ п³äхîä³â ó÷åíèх äî âèзíà÷åííÿ 
ì³ñöÿ зàêëàäó âèщîї îñâ³òè òà éîгî фóíêö³é ó пðî-
öåñàх гëîбàë³зàö³ї пðåäñòàâëåíî íà ðèñ. 1.

Нà íåîбх³äíîñò³ гàðìîí³зàö³ї íàâ÷àëüíèх пðî-
гðàì, âèêîðèñòàíí³ àäàпòîâàíèх ñâ³òîâèì äîñâ³-
äîì ñó÷àñíèх îñâ³òí³х òåхíîëîг³é, ñòàíäàðòèзàö³ї 

íàâ÷àëüíîгî пðîöåñó â³äпîâ³äíî äî ì³æíàðîäíèх 
âèìîг ðîбèòüñÿ àêöåíò ó пîгëÿäàх Â.². Лóгîâîгî, 
ÿêèé â³äзíà÷àº ñóòòºâèé ð³âåíü âпëèâó гëîбàëü-
íèх äîñë³äíèöüêèх ìåðåæ òà ³íфîðìàö³éíî-êîìó-
í³êàö³éíèх òåхíîëîг³é íà ä³ÿëüí³ñòü òà ðîзâèòîê 
зàêëàä³â âèщîї îñâ³òè, щî â ê³íöåâîìó п³äñóìêó º 
п³äñòàâîю îíîâëåííÿ ÿê ñàìîгî пðîöåñó òà п³äхî-
ä³â äî пðîâåäåííÿ íàóêîâèх äîñë³äæåíü, òàê ³ âñ³ºї 
íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîї ä³ÿëüíîñò³ [8, c. 15].

Тîæ гëîбàë³зàö³ÿ âèщîї îñâ³òè ìàº ò³ñíèé 
зâ’ÿзîê з ÿê³ñòю íàâ÷àííÿ, хàðàêòåð âзàºìîä³ї 
ÿêèх ðîзêðèâàºòüñÿ ÷åðåз пðîöåñè п³äòðèìêè г³ä-
íîгî ð³âíÿ êîíêóðåíòîñпðîìîæíîñò³ зàêëàäó âèщîї 
îñâ³òè ó гëîбàëüíîìó îñâ³òíüîìó пðîñòîð³. Ðåзóëü-
òàòè äîñë³äæåííÿ òåíäåíö³ї ì³гðàö³ї ðîбî÷îї ñèëè 
â ìåæàх ЄÑ ñòàëè п³äñòàâîю гàðìîí³зàö³ї òåхíî-
ëîг³é фóíêö³îíóâàííÿ зàêëàä³â âèщîї îñâ³òè ð³з-
íèх êðàїí. Цå зóìîâèëî âпðîâàäæåííÿ ó ЄÑ òðüîх 
âзàºìîпîâ’ÿзàíèх ñòðàòåг³÷íèх íàпðÿì³â [12; 13]:

1. Ñîðбîíñüêà äåêëàðàö³ÿ (1998 ð.) – ñпðÿìîâàíà 
íà п³äâèщåííÿ пðîзîðîñò³ íàâ÷àëüíèх пðîгðàì.

2. Бîëîíñüêà äåêëàðàö³ÿ (1999 ð. ) – óòâîðåííÿ 
ñп³ëüíîї Çîíè âèщîї îñâ³òè.

3. Л³ñàбîíñüêà ñòðàòåг³ÿ (2000 ð.) – пåðåòâî-
ðåííÿ ºâðîпåéñüêîї åêîíîì³êè íà äèíàì³÷íó åêî-
íîì³êó зíàíü.

Тàêèì ÷èíîì, ³íòåðíàö³îíàë³зàö³ÿ òà гëîбàë³-
зàö³ÿ ó ñфåð³ âèщîї îñâ³òè, ÿê³ íà пðàêòèö³ пðîÿâ-
ëÿюòüñÿ пåðåâàæíî ÷åðåз ð³зí³ фîðìè ì³æíàðîä-
íîї ä³ÿëüíîñò³ зàêëàä³â âèщîї îñâ³òè, зóìîâëåí³ 
íåîбх³äí³ñòю п³äâèщåííÿ ÿêîñò³ íàâ÷àííÿ òà âäî-
ñêîíàëåííÿ пðîöåñ³â пðîäóêóâàííÿ íîâèх зíàíü, 
ÿê³ â ê³íöåâîìó п³äñóìêó зóìîâëююòü íàÿâí³ñòü 
зàпàñó ³íòåëåêòóàëüíîгî êàп³òàëó ÿê ñòðàòåг³÷-
íîгî ÷èííèêà âèðîбíèöòâà â óìîâàх фîðìóâàííÿ 
åêîíîì³êè зíàíü â Уêðàїí³. 

Гðàф³÷íî ñòðóêòóðó åòàп³â ³íòåгðàö³ї ñфåðè 
îñâ³òè Уêðàїíè äî ºâðîпåéñüêîгî пðîñòîðó íàâå-
äåíî íà ðèñ. 2.

Îòæå, «Бîëîíñüêèé пðîöåñ» òà éîгî пðàêòè÷-
íèé âпëèâ íà фîðìóâàííÿ ºâðîпåéñüêîгî пðîñòîðó 
âèщîї îñâ³òè зóìîâèëè пîшèðåííÿ ³íòåгðàö³éíèх 
пðîöåñ³â ó ñфåð³ âèщîї îñâ³òè.

Ñó÷àñí³ ðåàë³ї óпðàâë³ííÿ зàêëàäàìè âèщîї 
îñâ³òè âèìàгàюòü â³ä óпðàâë³íñüêîгî пåðñîíàëó 
гíó÷êîї òà ñâîº÷àñíîї ðåàêö³ї íà зì³íè ó зîâí³ш-
íüîìó ñåðåäîâèщ³ з³ зìîгîю ì³í³ì³зàö³ї ä³ї íåгà-
òèâíèх òà ìàêñèì³зàö³ї ä³ї ñпðèÿòëèâèх ÷èííèê³â. 
Ðàзîì ³з òèì зîâí³шíº ñåðåäîâèщå ÿâëÿº ñîбîю 
äæåðåëî фîðìóâàííÿ êîíêóðåíòíèх пåðåâàг òà 
зì³öíåííÿ ðèíêîâîї пîзèö³ї. Уêàзàíå пåðåäбà÷àº 

Тàбëèöÿ 1
Порівняльний аналіз позицій у світовому рейтингу України та Польщі  

за індексами рівня освіти, глобалізації та економіки знань

Показник, одиниця виміру, рік
Україна Польща Загальна 

кількість місць  
у рейтингуЗначення Місце  

у рейтингу Значення Місце  
у рейтингу

Ðåéòèíг ð³âíÿ îñâ³òè, ³íäåêñ, 2020 ð³ê 0,799 47 0,869 23 189

Ðåéòèíг åфåêòèâíîñò³ íàö³îíàëüíèх ñèñòåì îñâ³òè, 
³íäåêñ, 2016 ð³ê 42,1 42 50,8 32 50

Ðåéòèíг íàö³îíàëüíîї ñèñòåìè âèщîї îñâ³òè, ³íäåêñ, 
2020 ð³ê 47,8 36 52,6 32 50

Ðåéòèíг гëîбàëüíîї êîíêóðåíòîзäàòíîñò³ зà âåðñ³ºю 
IMD, ³íäåêñ, 2020 ð³ê 53 55 37 39 63

Ðåéòèíг гëîбàëüíîї êîíêóðåíòîзäàòíîñò³ зà âåðñ³ºю 
World Economic Forum, ³íäåêñ, 2019 ð³ê 57 85 68,9 37 141

Ðåéòèíг гëîбàë³зàö³ї, ³íäåêñ, 2019 ð³ê 74,83 45 81,33 29 197

Ðåéòèíг åêîíîì³êè зíàíü, ³íäåêñ, 2012 ð³ê 5,73 56 7,41 38 146
Джерело: сформовано автором за даними [10]
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Рис. 1. Місце закладу вищої освіти та його функції у процесах глобалізації
Джерело: узагальнено та доповнено автором на підставі [1; 2; 5; 6; 9; 11]

Глобалізація освітнього простору – стратегічний напрям розвитку  
вищої освіти в Україні 
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и 1-й етап. Початок виникнення перших університетів і до XVIII ст.

Вищі навчальні заклади (університети) – центри духовного, культурного
та наукового життя суспільства.

2-й етап. Друга половина XVIII ст. – середина ХХ ст.
Більш розвинені країни починають «експортувати» стандарти побудови
своїх освітніх систем у менш розвинені; наростає процес обміну
знаннями між вищими навчальними закладами різних країн;
підтримується міжнародна академічна мобільність.

3-й етап. Середина ХХ ст. – початок 90-х років ХХ ст.
Пожвавлення міжнародної мобільності викладачів та студентів у зв’язку з
лібералізацією політичних систем різних країн та закінченням холодної
війни; вищі навчальні заклади виступають ініціаторами певних суспільних
перетворень; активізуються міжнародні наукові проєкти за участю вищих
навчальних закладів; формується світовий ринок освітніх послуг.

4-й етап. Початок 90-х років ХХ ст. – масовизація вищої освіти; стрімке
збільшення кількості іноземних студентів; ініціювання низки
стипендіальних програм для іноземних студентів та студентів, що
бажають навчатися за кордоном; уніфікація навчальних програм;
стандартизація показників якості вищої освіти; розгортання програм
дистанційного навчання.
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Стандартизація навчальних програм на наднаціональному рівні, що 
відповідає потребам ринку праці. 

Інтернаціоналізація навчального процесу та освітньої діяльності, 
відкриття доступу до інтернаціональних форм фінансування діяльності 
закладів вищої освіти. 

Необхідність підтримки високої якості освіти (на рівні світових 
стандартів), що є неодмінною умовою виживання вищого навчального 
закладу у ринкових умовах. 

Необхідність поєднання навчальної та наукової діяльності, широкого 
впровадження освітніх інновацій, що зумовлено тенденціями 
глобалізованої економіки. 

Заклад вищої освіти одночасно виконує функції: 
1) соціального інституту; 2) суб'єкта міжнародної взаємодії;

3) економічного агента; 4) носія національних традицій

àêòèâíó âзàºìîä³ю зàêëàäó âèщîї îñâ³òè з п³äпðè-
ºìñòâàìè, óñòàíîâàìè, îðгàí³зàö³ÿìè, êîðèгóю÷è 
â³äпîâ³äí³ íàâ÷àëüí³ пëàíè ³ пðîгðàìè â³äпîâ³äíî 
äî âèìîг ñòåéêхîëäåð³â. Пðàгíó÷³ пðèâåðíóòè 
óâàгó äî âñòóпó зíà÷íó ÷èñåëüí³ñòü зäîбóâà÷³â 

âèщîї îñâ³òè, зàêëàä âèщîї îñâ³òè ìîæå îðгà-
í³зóâàòè пàðòíåðñüê³ â³äíîñèíè з êåð³âíèêàìè 
ñåðåäí³х шê³ë, пðåäñòàâíèêàìè ì³ñöåâèх îðгà-
í³â óпðàâë³ííÿ îñâ³òîю, гîëîâàìè îðгàí³â бàòü-
ê³âñüêîгî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà ³í. ²з ìåòîю îòðè-
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Рис. 2. Інтеграція сфери освіти України до європейського простору
Джерело: узагальнено та доповнено автором на підставі [5; 8; 12; 13]

Інтеграція освіти у країнах ЄС 

Сорбонська декларація (1998 р.). Передбачає підвищення міжнародної прозорості 
навчальних програм (курсів) і визнання кваліфікацій шляхом поступового узгодження циклів 
підготовки (навчання) та наближення до рамки кваліфікацій; реалізацію заходів зі сприяння 
мобільності студентів, викладачів та наукових працівників; розроблення загальної системи 
ступенів – першого циклу (ступінь бакалавра) та другого циклу (ступінь магістра) 

Болонська деклараціа (1999 р.). Мета – створення європейського наукового і освітнього 
простору для підвищення конкурентоздатності європейської вищої школи. 
Основні завдання: запровадити систему зрозумілих і порівнянних академічних ступенів; 
імплементувати систему вищої освіти, яка ґрунтується на двох циклах (бакалавр, магістр); 
розробити та реалізувати систему кредитів ЄКТС; підтримувати міжнародну академічну 
мобільність (мобільність студентів, викладачів і науковців); розгорнути міжнародну 
співпрацю у сфері забезпечення якості освіти; сприяти «європейському виміру» у сфері 
вищої освіти (впровадження у навчальний процес європейських цінностей). 

Лісабонська стратегія (2000 р.). Пріоритет – поступове перетворення європейської 
економіки на динамічну економіку знань. 

Спрямованість на розвиток інтелектуального потенціалу європейських країн, а саме на його 
формування та використання задля стабільності економічного зростання, збільшення 
кількості нових робочих місць для висококваліфікованих працівників, а також забезпечення 
соціальної злагоди європейського суспільства. 

«Болонський процес» на практичному рівні передбачає створення європейського простору 
вищої освіти. Україна офіційно приєдналася до «Болонського процесу» 19 травня 2005 р. у 
норвезькому місті Берген. 
Заклади вищої освіти знаходять у цьому процесі нові можливості, у першу чергу в частині 
запровадження так званих подвійних програм, що передбачають можливості вивчення 
найбільш успішними студентами частини дисциплін в одному вищому навчальному закладі, 
а частини – в іншому, а в подальшому – право на отримання двох дипломів цих закладів. 
Нині подвійні програми запроваджено лише у небагатьох закладах вищої освіти, проте цей 
процес поширюється. 

4 березня 2008 р. в Брюсселі (Бельгія) Україна приєдналася до Європейського реєстру 
забезпечення якості вищої освіти 

Проблеми інтеграції освіти України до ЄС: 
1. Уведення в Україні кредитно-модульної системи ECTS не супроводжується приведенням
до Болонських стандартів навантаження професорсько-викладацького складу та навчально-
допоміжного персоналу.
2. Є невизначеність перспектив та принципів взаємовідносин України та ЄС на політичному
рівні. Має місце незавершеність адаптації національного законодавства, у тому числі
законодавства про освіту, до стандартів європейського права.
3. Не вирішено низку питань міграційного регулювання та контролю, через що існують
обмеження у підтримці належної академічної мобільності викладачів та студентів.

ìàííÿ äîñòóпó äî зîâí³шí³х ðåñóðñíèх äæåðåë òà 
ñâ³òîâèх íàóêîâèх зíàíü, à òàêîæ зàëó÷åííÿ íà 
íàâ÷àííÿ ³íîзåìíèх ñòóäåíò³â (åêñпîðò îñâ³òí³х 
пîñëóг) зàêëàä âèщîї îñâ³òè ìàº âñòóпàòè ó âзà-
ºìîä³ю з ³íîзåìíèìè пàðòíåðàìè (зàðóб³æíèìè 
зàêëàäàìè âèщîї îñâ³òè, зàðóб³æíèìè íàóêîâèìè 
óñòàíîâàìè, зàðóб³æíèìè êîìпàí³ÿìè, зàðóб³æ-
íèìè фîíäàìè, зàðóб³æíèìè îñâ³òí³ìè àгåíö³ÿìè, 
ðåäàêö³ÿìè зàðóб³æíèх æóðíàë³â òîщî) [5].

Гîñòðîї àêòóàëüíîñò³ íàбóâàюòü óðàхóâàííÿ 
òà àäàпòàö³ÿ äî âпëèâó ÷èííèê³â зîâí³шíüîгî 
ñåðåäîâèщà, äå ñòðàòåг³÷íà ðîëü â³äâåäåíà ³íфîð-
ìàòèзàö³ї îñâ³òíüîгî пðîñòîðó, щî º íåâ³ä'ºìíèì 
пðîöåñîì гëîбàë³зàö³ї. У òàêèх óìîâàх â³ò÷èз-
íÿí³ зàêëàäè âèщîї îñâ³òè пîâèíí³ пðîâîäèòè 

пîñò³éíèé ìîí³òîðèíг зîâí³шíüîгî ñåðåäîâèщà òà 
âèÿâëÿòè ò³ éîгî ³íñòèòóö³ї, äîñâ³ä ÿêèх äîö³ëüíî 
âèêîðèñòîâóâàòè ó ñòðàòåг³÷íîìó пëàíóâàíí³.

У п³äхîäàх Ñ.Г. Нàòðîшâ³ë³ íàëåæíó óâàгó пðè-
ä³ëåíî äîñë³äæåííю âпðîâàäæåííÿ ³íòåгðàö³éíèх 
ñòðàòåг³é ó ä³ÿëüí³ñòü â³ò÷èзíÿíèх зàêëàä³â âèщîї 
îñâ³òè ó фîðì³ ðåàë³зàö³ї ³íòåгðàö³éíèх пðîºê-
ò³â з óñòàíîâàìè àêàäåì³÷íîї íàóêè (íàóêîâèìè 
³íñòèòóòàìè), ñóб'ºêòàìè êîðпîðàòèâíîгî ñåêòîðó  
(б³зíåñó), ³íîзåìíèìè пàðòíåðàìè (âíàñë³äîê ì³æ-
íàðîäíîї ä³ÿëüíîñò³) [5].

Узàгàëüíåííÿ íàóêîâèх п³äхîä³â äî âèзíà÷åííÿ 
íàпðÿì³â ³íòåгðàö³ї зàêëàä³â âèщîї îñâ³òè з ³íñòè-
òóö³ÿìè зîâí³шíüîгî ñåðåäîâèщà з âèзíà÷åííÿì 
пîзèòèâíèх íàñë³äê³â, íàâåäåíî íà ðèñ. 3.
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Рис. 3. Напрями інтеграції ЗВО з інституціями зовнішнього середовища
Джерело: узагальнено автором на підставі [5]

Напрями інтеграції закладів вищої освіти  
з інституціями зовнішнього середовища 

Інтеграція (у формі 
організації 

співробітництва) закладів 
вищої освіти з установами 
академічної науки має 

створити належні 
організаційні передумови 
для активізації наукової, 

науково-технічної та 
інноваційної діяльності. 

Позитивні наслідки: 
розвиток інтелектуального потенціалу ЗВО, 
підвищення якості освіти за рахунок зростання 
ролі наукових досліджень у навчально-виховному 
процесі, формування у майбутніх фахівців 
уявлення про сучасні проблеми розвитку науки і 
техніки, а також про зміст і характер творчої праці, 
залучення додаткових доходів за рахунок вико-
нання наукових робіт та реалізації інноваційних 
проєктів. 

Інтеграція  
(у формі організації 

співробітництва) закладів 
вищої освіти із 

зарубіжними партнерами 
має створити умови для 
залучення тих ресурсів 

стратегічного розвитку, які 
знаходяться за межами 

країни. 

Позитивні наслідки. 
Зростання контингенту іноземних студентів, 
залучення іноземних фінансових ресурсів для 
виконання міжнародних наукових проєктів, 
підтримки академічної мобільності викладачів та 
студентів, забезпечення своєчасного надходження 
актуальної наукової та науково-технічної інфор-
мації та ін. 

Інтеграція  
(у формі організації 

співробітництва) закладів 
вищої освіти із суб‘єктами 
корпоративного сектору  
(як роботодавцями, так і 
іншими бізнесовими 

структурами) має створити 
належні організаційні 

передумови для підвищення 
практичної орієнтованості 
навчання, формування у 

майбутніх фахівців 
належної професійної та 
технологічної культури. 

Позитивні наслідки. 
Формування позитивної ділової репутації зак-
ладу у середовищі роботодавців, що призведе 
до збільшення рівня працевлаштування ви-
пускників за отриманим фахом. Наслідком 
стане також зміцнення ринкової позиції закладу. 

Інтеграційні процеси у 
сфері вищої освіти, зокрема 
на рівні окремого закладу 
вищої освіти, Формальні 

структури утворюються як 
легалізовані організації: 

технологічні парки; 
інноваційні парки; науково- 

впроваджувальні 
підприємства; 

бізнес-інкубатори тощо. 
Неформальні структури 

утворюються як тимчасові 
колективи (до складу яких 

входять представники 
закладу вищої освіти та 

іншого партнера), що беруть 
участь у реалізації 

конкретного проєкту. 

Приклад використання в Україні. 
Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут» (КПІ) 
підписав угоди про співробітництво з 18 уні-
верситетами Китайської Народної Республіки. 
Заплановано відкриття у КНР філії КПІ. 
Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка та Чжецзянський педагогічний 
університет уклали угоду про співробітництво.  
Дніпропетровський національний університет 
(ДНУ) уклав двосторонні угоди про співро-
бітництво з чотирма китайськими вищими 
навчальними закладами. 
Маріупольський державний університет (МДУ) 
підписав угоди з Цицикарським університе- 
том та Цицикарським вищим педагогічним 
коледжем. 
При Одеському національному університеті імені 
І.І. Мечникова відкрито Культурний центр КНР. 
У Чженцзянському педагогічному університеті 
відкрито Український науково-діловий центр. 

Приклад використання в Україні. 
Науковий парк «Київська політехніка», 
технопарк «Київська політехніка», у Львові 
створено технопарк «Львівська політехніка» 
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Âèхîäÿ÷è ³з зàзíà÷åíîгî âèщå, êëю÷îâèì 
íàпðÿìîì п³äâèщåííÿ ÿêîñò³ âèщîї îñâ³òè â Уêðà-
їí³ òà äîâåäåííÿ âì³íü, íàâè÷îê òà êîìпåòåíö³é 
зäîбóâà÷³â îñâ³òè äî ðåàëüíèх âèìîг ðèíêó пðàö³, 
òèì ñàìèì гàðàíòóю÷è їì пðàöåâëàшòóâàííÿ ó 
ìàéбóòíüîìó, ìàº ñòàòè ³íòåгðàö³ÿ ñфåðè íàäàííÿ 
îñâ³òí³х пîñëóг ³з íàóêîâèìè óñòàíîâàìè òà ðåàëü-
íèì âèðîбíèöòâîì. 

Висновки і пропозиції. Ñó÷àñíèé зàêëàä âèщîї 
îñâ³òè º öåíòðîì íàбóòòÿ òà ðîзâèòêó пðîфåñ³éíèх 
зíàíü, óì³íü, íàâè÷îê òà êîìпåòåíö³é, à òàêîæ 
íîñ³ºì íàö³îíàëüíèх òðàäèö³é. Îäíèìè з êëю÷î-
âèх пîêàзíèê³â êîíêóðåíòîñпðîìîæíîñò³ äåðæàâè 
ó ì³æíàðîäíèх â³äíîñèíàх òà íà âíóòð³шíüîìó 
ðèíêó пðàö³ º ð³âåíü òà ÿê³ñòü ³íòåëåêòóàëüíîгî 

êàп³òàëó íàö³ї ÿê ñòðàòåг³÷íîгî ÷èííèêà âèðîб-
íèöòâà â óìîâàх ñòàíîâëåííÿ åêîíîì³êè зíàíü. 
Çàêëàä âèщîї îñâ³òè ðîзгëÿäàºòüñÿ ÿê â³äêðèòà 
ñèñòåìà, ÿêà ìàº зì³íюâàòèñÿ äî âèìîг зîâí³ш-
íüîгî ñåðåäîâèщà, òèì ñàìèì п³äâèщóю÷è ñâ³é 
ð³âåíü êîíêóðåíòîñпðîìîæíîñò³. Ñòðàòåг³÷íèì 
íàпðÿìîì íàбóòòÿ пåðåäîâîгî äîñâ³äó ÿê ó ñфåð³ 
íàäàííÿ îñâ³òí³х пîñëóг, òàê ³ âèзíà÷åíí³ âèìîг 
äî êîìпåòåíö³é âèпóñêíèêà º гàðìîí³зàö³ÿ ñфåðè 
îñâ³òè з îñâ³òí³ì пðîñòîðîì ЄÑ. Уñòàíîâëåíî, щî 
ðåзóëüòàòîì ñп³âðîб³òíèöòâà зàêëàäó âèщîї îñâ³òè 
з ³íñòèòóö³ÿìè зîâí³шíüîгî ñåðåäîâèщà ó фîðì³ 
ðåàë³зàö³ї ³íòåгðàö³éíèх ñòðàòåг³é º пîзèòèâíèé 
âпëèâ òà п³äâèщåííÿ êîíêóðåíòîñпðîìîæíîñò³ 
â³ò÷èзíÿíèх зàêëàä³â âèщîї îñâ³òè.
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Романуша Ю. В.
Уêðàèíñêàÿ èíæåíåðíî-пåäàгîгè÷åñêàÿ àêàäåìèÿ

ПÐÅÄПÎÑЫËÊÈ ÃÀÐМÎÍÈЗÀÖÈÈ ÑÈÑÒÅМЫ ÂЫÑШÅÃÎ ÎБÐÀЗÎÂÀÍÈЯ ÓÊÐÀÈÍЫ  
Ñ ÎБÐÀЗÎÂÀÒÅËÜÍЫМ ПÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎМ ÅÂÐÎÑÎЮЗÀ  
Â ÓÑËÎÂÈЯХ ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈЯ ЭÊÎÍÎМÈÊÈ ЗÍÀÍÈЙ

Резюме
Ñòàòüÿ пîñâÿщåíà èññëåäîâàíèю пðîбëåìы îпðåäåëåíèÿ íàпðàâëåíèé èíòåгðàöèè ñфåðы âыñшåгî îбðà-
зîâàíèÿ Уêðàèíы ñ èíñòèòóöèÿìè âíåшíåé ñðåäы ñ öåëüю åå гàðìîíèзàöèè ñ îбðàзîâàòåëüíыì пðî-
ñòðàíñòâîì ЕÑ äëÿ пîâышåíèÿ êîíêóðåíòîñпîñîбíîñòè íàöèîíàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ è îбåñпå÷åíèÿ íàäåæ-
íîé îñíîâы ðàзâèòèÿ эêîíîìèêè зíàíèé â Уêðàèíå. Îбîñíîâàíà íåîбхîäèìîñòü ðàзâèòèÿ îòå÷åñòâåííîгî 
îбðàзîâàíèÿ íà îñíîâàíèè ðåзóëüòàòîâ ñðàâíèòåëüíîгî àíàëèзà пîзèöèé Уêðàèíы â ìèðîâîì ðåéòèíгå. 
Ñäåëàí àêöåíò íà ñòðàòåгè÷åñêîé ðîëè è фóíêöèÿх зàâåäåíèÿ âыñшåгî îбðàзîâàíèÿ â пðîöåññàх гëî-
бàëèзàöèè îбðàзîâàòåëüíîгî пðîñòðàíñòâà. Пðîàíàëèзèðîâàíы пðåäпîñыëêè íåîбхîäèìîñòè èíòåгðàöèè 
ñфåðы îбðàзîâàíèÿ Уêðàèíы ñ åâðîпåéñêèì пðîñòðàíñòâîì. Иññëåäîâàíî ñîñòîÿíèå âíåäðåíèÿ ñòðàòåгèé 
èíòåгðàöèè îòå÷åñòâåííых зàâåäåíèé âыñшåгî îбðàзîâàíèÿ ñ èíñòèòóöèÿìè âíåшíåé ñðåäы. Пîëó÷åííыå 
ðåзóëüòàòы пîзâîëèëè ñфîðìèðîâàòü àâòîðñêîå âèäåíèå ðîëè îбðàзîâàíèÿ â фîðìèðîâàíèè эêîíîìèêè 
зíàíèé â Уêðàèíå è îпðåäåëèòü íàпðàâëåíèÿ åå óñîâåðшåíñòâîâàíèÿ пóòåì гàðìîíèзàöèè ñ îбðàзîâàòåëü-
íыì пðîñòðàíñòâîì ЕÑ.
Ключевые слова: âыñшåå îбðàзîâàíèå â Уêðàèíå, гëîбàëèзàöèÿ îбðàзîâàíèÿ, èíòåгðàöèÿ, îбðàзîâàòåëü-
íîå пðîñòðàíñòâî ЕÑ, эêîíîìèêà зíàíèé.
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PREREQUISITES FOR HARMONIZATION OF THE HIGHER EDUCATION SYSTEM OF UKRAINE 
WITH THE EU EDUCATIONAL SPACE IN THE CONDITIONS  
OF FORMATION OF THE KNOWLEDGE ECONOMY

Summary
The article deals with the study of the problem of determining the integration of higher education in Ukraine 
with the institutions of the environment in order to harmonize it with the EU educational space to increase 
the competitiveness of national education and provide a reliable basis for knowledge economy in Ukraine. 
The research develops a thesis on the understanding of a modern higher education institution as a center 
for the acquisition and development of professional knowledge, skills, abilities and competencies, as well as 
a bearer of national traditions. The necessity of development of domestic education on the basis of results 
of the comparative analysis of positions in the world rating of Ukraine with Poland on the basis of values 
of indices of level of education, globalization, competitiveness and knowledge economy is substantiated.  
The development of globalization of higher education in Ukraine is a strategic task and a need for appropriate 
scientific, practical and conceptual foundations. Based on the results of the study, emphasis is placed on the 
strategic role and functions of higher education institutions in the processes of globalization of the educa-
tional space. In order to identify ways to gain best practices in providing educational services and improve 
the quality of knowledge and professional skills of graduates, the prerequisites for the need to integrate the 
education sector of Ukraine with the European space are analyzed. The state of implementation of strategies 
of integration of domestic institutions of higher education with institutions of external environment in the 
directions of their integration is investigated: with institutions of academic science; with foreign partners; 
with corporate sector entities. A retrospective analysis of the preconditions for the integration of Ukraine's 
education with the European educational space was conducted and a number of problems that need to be 
addressed were noted. The obtained results allowed to form the author's vision of the role of education in 
the formation of the knowledge economy in Ukraine and to determine the directions of its improvement by 
harmonization with the educational space of the EU.
Keywords: higher education in Ukraine, globalization of education, integration, EU educational space, know-
ledge economy.


