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Постановка проблеми. Сучасна система світового 
господарювання, основними атрибутами якої є гло-
балізація та інтелектуалізація, потребує від людини 
знань та вмінь, актуальних як для національної, так 
і світової економіки. Відповіддю на такі запити ста-
ла зміна парадигми освіти: спостерігається відхід від 
моноцентричної моделі розвитку освіти, що редуці-
юється діями окремих національних систем, до роз-
гляду освітньої системи як феномену глобальної со-
ціальної цілісності.

У світовому освітньому просторі активно відбува-
ються інституційні перетворення, які змінюють від-
окремлений розвиток національних освітніх систем 
на їх кооперацію та інтеграцію. Зазначені процеси 
потребують наукового осмислення, бо в цьому аспек-
ті практика значно випереджає теорію.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окре-
мі аспекти проблеми глобалізації освіти аналізують-
ся в роботах багатьох зарубіжних та вітчизняних 
науковців: концепція глобальної освіти (М. Барбер, 
К. Донналлі, С. Моторна, Д. Олдермен, А. Панарін, 
С. Разві, П. Скотт, Н. Федотова, М. Щелкунов та 
ін.); проблема створення глобального університе-
ту та поширення віртуальної освіти (О. Журавльов, 

Б. Крук, Г. Телєгіна та ін.); різні аспекти Болонсько-
го процесу як складової глобалізації та інтеграції в 
світовий освітній простір (Б. Брок-Утне, П. Гречко, 
В. Журавський, І. Майбуров, Г. Максимов, В. Сад-
ков, К. Хан, Дж. Хауг та ін.).

Проте питання пошуку шляхів ефективної вклю-
ченості національних систем вищої освіти в глобаль-
ний освітній простір та світове інтелектуальне серед-
овище залишаються актуальними.

Постановка завдання. Мета дослідження полягає 
у розкритті змісту інституційних перетворень наці-
ональних освітніх систем в результаті глобалізації 
освітньої сфери.

Задля досягнення цієї мети необхідно розв’язати 
такі завдання:

– виявити особливості глобалізації освітньої сфе-
ри в постіндустріальну епоху;

– визначити понятійно-термінологічний апарат 
глобалізаційних процесів в освітній сфері;

– розкрити сутність процесу глокалізації вищої 
освіти як напряму розвитку наднаціональної освіти 
в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Роз-
виток інтернаціоналізації вищої освіти має довгу іс-
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торію. Ідея кроскультурного співробітництва в осві-
ті, науці та мистецтві зародилася у ХVІІ ст. З кінця 
ХІХ ст. і до середини ХХ ст. міжнародна діяльність 
вищої школи головним чином слугувала насаджен-
ню культури метрополій в колоніальних та постко-
лоніальних країнах. Після Другої світової війни 
процес інтернаціоналізації став різноманітнішим, 
вищі навчальні заклади були втягнені в потужний 
рух освітньої експансії та демократизації освітніх 
можливостей. Масове розповсюдження вищої освіти 
стало розглядатися як гарантія конкурентоспромож-
ності держави в глобальній економіці. Вищі навчаль-
ні заклади тривалий час формувалися виключно за 
державні кошти, що визначало їхню політичну за-
лежність. Наприклад, Радянський Союз для тисяч 
студентів з країн третього світу створював в найкра-
щих своїх університетах спеціальні освітні програми 
з метою поширення соціалістичної ідеології.

Постіндустріальний розвиток економіки та інфор-
матизація визначають сучасний етап інтернаціоналі-
зації вищої освіти, що проявляється в таких формах: 
обмін студентами за програмами включеного навчан-
ня; обмін викладачами для стажувань та проведен-
ня лекцій; обмін студентами для проходження ви-
робничої та переддипломної практики; проведення 
міжнародних конференцій, семінарів та олімпіад; 
виконання спільних наукових, освітніх, методологіч-
них досліджень та публікація результатів; розробка 
нових програм всіх рівнів з використанням закор-
донного досвіду й кращих практик викладання; ство-
рення спільних навчальних матеріалів та посібників, 
електронних засобів навчання; здійснення програм 
подвійних дипломів; застосування міжнародних 
стандартів оцінки якості програм, міжнародні акре-
дитації тощо.

З кінця XX ст. вплив процесів глобалізації на на-
ціональні системи вищої освіти постійно зростає і, за 
визначенням П. Скотта, «глобалізація – це, можли-
во, найбільш фундаментальний виклик, з яким зі-
штовхнулася вища школа за всю більш ніж тисячо-
літню історію свого існування» [1]. Сьогодні настав 
той момент історичного розвитку світової системи 
вищої освіти, коли національна відокремленість ву-
зів все більше вступає у конфлікт з наслідками та 
перспективами інтернаціоналізації та глобалізації.

Глобалізація та сучасні інформаційні технології 
формують глобальний освітній простір. За даними 
ЮНЕСКО, рівень міжнародної мобільності студен-
тів за останню чверть століття збільшився на 25%. 
Найбільшу кількість іноземних студентів залучають 
держави G8. З 2,7 млн осіб, що отримали освіту за 
межами своїх країн, на частку «вісімки» припадає 
90%. За даними Організації з економічного співро-
бітництва та розвитку, в США навчається близько 
22% всіх міжнародних студентів. До 2025 р. чисель-
ність студентів, які отримують освіту за кордоном, 
становитиме майже 5 млн осіб [2]. 

Через інформаційно-комунікативні технології 
глобалізація суттєво впливає на вищу освіту, що 
проявляється, насамперед, в появі таких явищ, як 
«академічний капіталізм», лібералізація продажу 
освітніх послуг, мобільність викладачів та студентів. 
Критики глобалізації вказують на низку негативних 
наслідків цього процесу в освітній сфері: обмеже-
ність академічних свобод та критичного мислення, 
викликана залежністю вищих навчальних закладів 
від фінансування корпораціями; переродження ви-
кладача на підприємця шляхом комерціалізації його 
діяльності; девальвація місцевої університетської 
культури з причини поглинання англо-американ-

ською моделлю вищої школи; нарощування доміну-
вання англійської мови та втрата національної іден-
тифікації [3; 4].

Нові глобалізаційні виклики, цільові установки 
світових організацій, державні цілі зближення сис-
тем освіти в світі сформували практику пропозиції 
наднаціональної освіти, яка за своїми характеристи-
ками відповідає актуальним потребам сучасної еко-
номіки, адаптивна як до будь-якої національної сис-
теми освіти, так і по відношенню до носія будь-якої 
національної культури. Серед позитивних її наслід-
ків відзначимо наступні: отримані освітні послуги 
дозволяють здійснювати професійну діяльність в різ-
них країнах світу; не потребує оцінювання дипломів 
та сертифікатів випускників; надає додаткові мож-
ливості успішно соціалізуватися в інших країнах; 
сприяє розвитку дистанційного навчання та вірту-
альних університетів. Негативними наслідками фор-
мування наднаціональної освіти є посилення конку-
рентної боротьби в сфері вищої освіти, втрата вищою 
школою національних академічних цінностей, інтен-
сифікація процесу «втечі умів» за кордон, поява різ-
номанітних форм «освітнього імперіалізму».

У зв’язку з цим як ніколи виникає потреба осмис-
лення сутності наднаціональної освіти за допомогою 
часто використовуваних (уживаних) в понятійно-ка-
тегоріальному апараті економічної теорії понять: між-
народна освіта, інтернаціоналізація освіти, трансгра-
нична (транснаціональна) освіта, глокалізація освіти.

Поняття «міжнародна освіта» передбачає 
обов’язкову участь не менше двох країн в освітньому 
процесі. Вона розвиває здатність людини оцінювати 
явища з позиції іншої людини, культури, соціаль-
но-економічної формації. На практиці міжнародна 
освіта реалізується як набір певних міжнародних 
програм, завданням яких є отримання знань, роз-
виток умінь і навичок, які можуть знадобитися на 
ринку праці у міжнародному масштабі. Більшість 
українських сучасних вузів тим чи іншим способом 
є суб’єктами міжнародної діяльності, однак рівень 
такої участі незначний.

Поняття «інтернаціоналізації вищої освіти» тісно 
пов’язане з попереднім. Інтернаціоналізація визна-
чається як програма реформ, коли освітня установа 
зіштовхується з необхідністю докорінних перетво-
рень внаслідок мінливих зовнішніх умов розвитку 
освіти. Сутність інтернаціоналізації розкривається в 
її характері: сполучення міждисциплінарних, бага-
торівневих і кроскультурних цінностей, а також у 
тому, що інтернаціоналізація охоплює всю структуру 
навчального закладу (весь процес навчання й керу-
вання ним). Інтернаціоналізацію, яка значно більше 
пов’язана з академічними й інтелектуальними цін-
ностями, вважають більш позитивним процесом для 
вищої школи, ніж глобалізацію освіти, яка інколи 
виглядає антинаціональним процесом гомогенізації. 
Інтернаціоналізація зосереджує увагу на взаємних 
зв’язках різних націй, держав, формуванні мульти-
культури. Інтернаціоналізація системи вищої освіти 
означає впровадження міжнародних підходів в такі 
функції навчального закладу, як викладання, дослі-
дження, надання послуг. На вимогу інтернаціоналі-
зації змінюються навчальні програми, в освітні стан-
дарти та навчальні плани вноситься міжнародний 
аспект. Інтернаціоналізація системи вищої освіти 
орієнтована на компетентісну підготовку, яка дозво-
ляє випускникові бути готовим до роботи в умовах 
зростаючої мінливості взаємозалежного світу. Пе-
реваги даного процесу очевидні: об’єднання ресур-
сів, особливо коли вони важкодоступні; запобігання 
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дублювання та непотрібного копіювання тем дослі-
джень; краща ідентифікація проектів та зростаюча 
впевненість в їхній доцільності; поширення меж на-
укового пошуку.

Прикладом інтернаціоналізації вищої освіти є ре-
гіональна інтеграція національних освітніх систем 
Європи (європеїзація вищої освіти). Впровадження 
Болонської системи, яка консолідувала прагнення 
європейців в освітній сфері та сприяла її модерніза-
ції, стало противагою негативним наслідкам глобалі-
зації вищої освіти та захистом найкращих фундамен-
тальних основ європейської вищої школи. Процес 
європейської інтеграції в освітній сфері розпочався 
19.06.99 р. з підписання Декларації про узгодження 
дій щодо розвитку сучасної вищої школи і пошуку 
загальноєвропейських вимірів у вирішенні спільних 
проблем. Болонський процес передбачає:

– вищу освіту двох рівнів, де перший орієнтова-
ний на одержання ступеня бакалавра, другий – магі-
стра;

– кредитну систему, яка становить єдиний облік 
процесу навчання у всіх державах (які курси і в яко-
му обсязі прослухав студент);

– незалежний контроль якості освіти, в основу 
якого покладено не кількість годин, витрачених на 
навчання, а рівень знань та вмінь;

– мобільність студентів та викладачів, яка перед-
бачає, що для збагачення досвідом викладачі можуть 
певний період працювати, а студенти – навчатися в 
університетах різних європейських країн;

– здатність застосування знань випускників уні-
верситетів в Європі, яка означає, що спеціальності, 
за якими готуються кадри, будуть потрібні там, а 
підготовлені фахівці – працевлаштовані; 

– привабливість європейської освіти (нововведен-
ня мають сприяти зацікавленості європейців, а та-
кож громадян інших регіонів у здобутті європейської 
освіти).

Україна приєдналася до європейської освітньої 
системи у 2005 році. Відповідна освітня політика 
має сприяти створенню системи освіти, яка охоплює 
усі сфери життя; випереджальній ролі освіти; ство-
ренню нових знань; зближенню освіти та економіки; 
зростанню ролі освіти у розвитку особистості; утвер-
дженню усвідомлення рівної корисності інвестицій як 
в економіку, так і в освіту; подоланню проблем, які 
гальмують європейську мобільність. Болонська декла-
рація значно прискорила процес реформування вищої 
освіти в європейських країнах: було реформовано на-
ціональні системи вищої освіти, змінені програми та 
відбулися відповідні інституційні перетворення. 

З поняттям «міжнародна освіта» також 
пов’язують поняття «конвертована освіта». Конвер-
тована або подвійна освіта забезпечує два сертифіка-
ти або дипломи.

Важливою складовою наднаціональної освіти ви-
ступає «трансграничне співробітництво». Трансгра-
нична або (як її частіше називають) транснаціональ-
на освіта означає надання освітніх послуг будь-яким 
вищим навчальним закладом за межами своєї кра-
їни. Під транснаціональною освітою розуміють всі 
види програм вищої освіти, при здійсненні яких сту-
денти перебувають не в країні розташування вуза, що 
привласнює кваліфікацію. Будучи прямим результа-
том глобалізаційних процесів, трансгранична освіта 
тісно пов’язана з застосуванням нових інформацій-
них технологій, зокрема, дистанційним навчанням 
та інтернет-освітою. Освіта вважається трансгранич-
ною також при застосуванні вузами різноманітних 
засобів просування за рубежем власних навчальних 

програм шляхом створення представництв, філій і 
навіть кампусів. Розвиток франчайзингу, у формі 
освітніх програм якого закордонними філіями вузів 
і представництвами інститутів дистанційної освіти 
здійснюється близько 75% експорту освітніх послуг, 
також є наслідком транснаціоналізації освіти.

Найбільш сильні позиції в експорті освітніх по-
слуг в Європу займають сьогодні США та Велико-
британія, а діяльність інститутів транснаціональної 
освіти спрямована в першу чергу на країни Східної 
та Центральної Європи. За таких умов негнучкість 
національної системи освіти створює, на жаль, дово-
лі широкий простір для розвитку транснаціональної 
освіти на вітчизняному ринку, що в умовах міжна-
родної конкуренції в освітній сфері витіснятиме на-
ціональні вузи.

Інтернет-освіта, яка виступає найсучаснішою 
та найдинамічнішою формою організації надання 
освітніх послуг, також виступає формою наднаціо-
нальної освіти. Її розвитку сприяють віртуальні кур-
си, університети та академії, віртуальні бібліотеки, 
електронні ресурси. Одним з останніх досягнень є 
відкриття інтернет-аспірантури в Італії, в якій на-
вчаються здобувачі кількох десятків країн.

Проблеми входження України в глобальний освіт-
ній простір, який включає сьогодні більше 150 дер-
жав, в умовах вибору європейського напряму розви-
тку української економіки набувають першорядного 
значення. В останній час спостерігається позитивна 
динаміка міжнародної мобільності студентів з учас-
тю українських вузів: зростає щорічно чисельність 
українських студентів, що вчаться за кордоном (у 
2012-2013 рр. – 30 тис. чол., у 2013-2014 – вже 
36 тис.). Найпривабливішими країнами для україн-
ських абітурієнтів є Польща, Німеччина, Росія, Че-
хія, Італія, Іспанія, Франція, Канада й Австрія. Але 
безперечним лідером серед них є Польща – україн-
ські громадяни складають найчисельнішу групу се-
ред усіх іноземних студентів – 37% [5].

За три останні роки значно зросла чисельність 
іноземних студентів в Україні – з 40 тис. до май-
же 62 тис. чол., проте це тільки 3% від загальної 
чисельності студентів. Країнами – учасницями Бо-
лонського процесу запланований показник 20%, а 
зараз в Європі вчиться іноземних студентів більше 
15% [6]. Українські ВНЗ мають невисокі міжнарод-
ні рейтинги, тому є привабливими, в більшій мірі, 
для азійських країн (Туркменістан, Азербайджан, 
Китай) та Росії. Найбільш затребуваними серед іно-
земців є медичні, технічні та культурні навчальні за-
клади, а також ті, що мають мало аналогів у світі. 
Більшість студентів-іноземців навчається в Києві (41 
навчальний заклад має ліцензію на навчання інозем-
ців) та Харкові (відповідно, 28) [7; 8].

Проектом «Наука України в дзеркалі наукоме-
тричної бази даних SciVerse Scopus» оприлюднено 
новий рейтинг вищих навчальних закладів України 
за показниками бази Scopus. Станом на 18 квітня 
2014 року до бази даних Scopus потрапили 118 ви-
щіх навчальних закладів України. Найвищий індекс 
Гірша (кількісний показник, що заснований на кіль-
кості наукових публікацій і кількості цитувань цих 
публікацій) серед ВНЗ України мають Київський на-
ціональний університет імені Тараса Шевченка – 65, 
Харківський національний університет ім. В. Н. Ка-
разіна – 50, Львівський університет імені Івана 
Франка – 41 [9]. 

На жаль, основною причиною привабливості ві-
тчизняних вузів є невисока вартість навчання – в 
середньому 3,6 тис. дол., а в обласних центрах Укра-
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їни взагалі складає 1,5-2,0 тис. дол. Для порівняння, 
в США, Австралії середня вартість отримання вищої 
освіти іноземцями складає 25 тис. дол., в Британії –  
19 тис. дол., в Росії – від 7 тис. дол. і вище [10].

Слабка вбудованість в світову освітню систему 
вимагає пошуку адекватних сучасному стану укра-
їнських вузів шляхів подолання цієї проблеми. 
В першу чергу українські вузи мають поглиблювати 
процеси глобалізації на локальному рівні. Експерти 
визначають цей процес терміном «глокалізація» або 
«інтернаціоналізація дому» (internationalization at 
home). Глокалізація вищої освіти формує в універ-
ситетах особливий освітній простір, що виходить за 
межі національної вищої школи та долучає в освіт-
ній процес елементи зарубіжних освітніх систем.

Актуалізація «інтернаціоналізації дому» обумов-
лена незначною питомою вагою студентів вищих на-
вчальних закладів світу, що беруть участь у програмах 
студентської мобільності і вчаться за кордоном, –  
на сьогодні їх тільки трохи більше 3% із 150,6 млн. 
студентів. За таких умов засобом задоволення інтер-
есу студентів до міжнародних програм, можливістю 
створення міжнародного середовища навчання й зна-
чного розширення кола міжнародного спілкування 
студентів у своїй країні стає глокалізація.

У зв’язку з цим дуже важливо в навчальних про-
грамах приділити більше уваги вивченню іноземних 
мов, країнознавства світових регіонів та кроскуль-
турних особливостей роботи в багатокультурному се-
редовищі. Випускникам необхідні саме такі знання 
й уміння багатонаціонального спілкування, тому що 
набагато легше мати загальний бізнес з тими, хто 
знає ринок країни перебування і володіє іноземною 
мовою без перекладача. Наприклад, в останній час у 
великих міжнародних фінансових, консалтингових, 
хай-тек компаніях можна зустріти, наприклад, таку 
нову посаду, як директор з комплайансу – Compliance 
Director. Це керівник вищого рівня, який відповідає 
за відповідність методів і стандартів компанії між-
народним регламентам, правовим і фінансовим стан-
дартам та вимогам країн, в яких вона працює.

Важливим «глокальним» форматом є спільне на-
вчання із зарубіжними студентами, що дозволяє, за-
лишаючись у своїй країні, отримувати досвід спіл-
кування й навчання в міжнародному середовищі, 
вивчати кроскультурні особливості спілкування з 
представниками різних країн, освоюючи, наприклад, 
частину програми іноземною мовою. Інтернаціональ-
не мислення та компетенції визначають сьогодні 
можливість працювати в мультикультурному ділово-
му середовищі.

Для вітчизняних вузів важливо посилювати між-
народні зв’язки, проте при виборі партнерів треба 
орієнтуватися на стратегічні цілі вузу та слідувати 
про-активній тактиці. Партнерство тільки тоді буває 
успішним, коли його учасники мають схожі ціннос-
ті, традиції, принципи, наприклад, взаємний комер-
ційний інтерес, «географічна» або «галузева» заці-
кавленість, принципи роботи із студентами, вимоги 

до навчального процесу, використання технічних та 
онлайн засобів навчання.

Отже, міжнародність української вищої освіти 
збільшується, що, з одного боку, обумовлене ви-
могами міжнародних компаній-роботодавців до ви-
пускників, а з іншого – більш активним входом на 
український освітній ринок зарубіжних вузів з ме-
тою зайняти нову нішу. Тому українські вузи мають 
посилити міжнародні можливості своїх програм та 
переходити на світові стандарти якості освіти, щоб 
протистояти напору зарубіжних конкурентів і не 
втратити власний цільовий сегмент.

Висновки з проведеного дослідження. Постінду-
стріальний розвиток економіки та глобалізація спри-
чинили зміну ціннісних орієнтацій освіти, в основі 
якої вже не стільки національна замкненість і са-
модостатність, скільки інтернаціональні уяви та ін-
теграційна орієнтація національної системи. Стало 
зрозумілим, що освітні системи, які не формують у 
випускників як цінність здатність конкурувати в сві-
товому господарському просторі, не асимілюють но-
вітні досягнення в освітянській галузі, а зберігають 
винятково традиційні форми передачі знань, обріка-
ють себе на цивілізаційне відставання.

Не всі загальноприйняті аспекти міжнародності в 
вищих навчальних закладах приймаються однаково 
позитивно. Однак виключити глобальний контекст 
розвитку сьогодні неможливо. Саме тому перед ві-
тчизняною вищою школою постає завдання пошуку 
нових напрямів вбудовування в систему наднаціо-
нальної освіти з метою якісної підготовки спеціаліс-
тів, спроможних ефективно інтегрувати національну 
економіку в глобальне господарське середовище.
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