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РАЦІОНАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИЩОЇ ШКОЛИ ЯК ОСНОВА УЧАСТІ УКРАЇНИ В 
МІЖНАРОДНІЙ ІНТЕГРАЦІЇ 

 
Останнім часом міжнародна інтеграція 

проникає в усі сфери діяльності людства. Кож-
на окрема країна, що приймає участь у цьому 
процесі, має бути готова до зближення та фор-
мування особливих взаємозв’язків з іншими 
державами, підчас чого можлива втрата влас-
них особливостей національного розвитку 
будь-якої галузі. Тому зосередження на отри-
манні максимально позитивних наслідків від 
інтеграції та мінімізації власних втрат є абсо-
лютно логічною політикою будь якої країни. 
Зважаючи на той факт, що напрями зближення 
пролягають у двох основних векторах: культу-
рному та економічному, для України важливо 
мати такий механізм участі у міжнародній ін-
теграції, який би враховував обидва. Вирішити 
це завдання може система вищої освіти, яка є 
складовою соціального розвитку, беручи 
участь в економічних, соціальних, політичних, 
духовних процесах, що відбуваються у суспі-
льстві, та економічного розвитку, де вона за-
лучена до структурної перебудови відповідно 
до потреб технологічного й соціального про-

гресу.  
У сучасному суспільстві в умовах по-

стійних перетворень значущість освіти надзви-
чайно зростає, оскільки вона покликана забез-
печити підготовку суб'єктів соціальної еконо-
міки до вирішення глобальних проблем, які 
стоять перед людством. Вона задає вектори 
інноваційного розвитку, готує молодь до еко-
номіки майбутнього, формує робочу силу, реа-
гуючи на зміни ринку праці, розв’язує завдан-
ня, пов'язані з передачею культурних і соціа-
льних норм та стандартів громадського життя. 
Таким чином, приймаючи участь у економіч-
ному та соціальному розвитку, вища школа без 
винятку впливає на всі процеси, що відбува-
ються в країні. Тому необхідність розглядання 
вищої школи як активного учасника інтегра-
ційних процесів є логічною, а зазначена про-
блема – своєчасною та актуальною. 

У наукових дискусіях низка вітчизняних 
авторів приділяє увагу проблемі впливу проце- 
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сів міжнародної інтеграції на діяльність вищої 
школи України. Так, І.Найдьонов розглядає 
міжнародну інтеграцію вищої школи в кон-
тексті культурології [1]. І.Каленюк називає ос-
новні сучасні тенденції інтеграції освіти та по-
переджує про можливі ризики та загрози цього 
процесу [2]. Д.Табачник акцентує увагу на ста-
ні та перспективах розвитку вітчизняної освіти 
в умовах інтеграції [3]. Інші вчені приділяють 
увагу надзвичайному значенню інтеграції ви-
щої школи для суспільства та економіки Укра-
їни. Наприклад, Л.Федулова підкреслює, що 
інтеграція науки і вищої освіти в стратегічно-
му плані є важливим фактором розвитку всьо-
го суспільства [4]. В.Кремень розглядає вищу 
школу як дієвий чинник інтеграції в європей-
ське співтовариство [5]. М.Степко наголошує 
на тому, що вища технічна освіта і наука є фа-
кторами суспільного розвитку та інтеграції 
України у світове співтовариство [6]. А 
В.Приходько та М.Фоміна дають оцінку ролі 
вищої освіти в епоху постіндустріального роз-
витку та міжнародної інтеграції [7].  

Отже, у професійних колах в останні ро-
ки тема впливу інтеграції на вищу освіту Укра-
їни та значення інтеграції вищої школи для со-
ціально-економічного розвитку країни вже 
привернула увагу українських вчених. Проте, 
разом з тим, дуже невелика кількість праць 
присвячена впливу діяльності національної 
вищої школи на участь країни в інтеграційних 
процесах. Той факт, що зазначена проблема не 
була глибоко досліджена і має невеликий сту-
пінь висвітлення у вітчизняній науковій літе-
ратурі, значно ускладнює процес розробки і 
планування економічної та освітньої політик.   

У зв’язку з цим метою публікації є ство-
рення моделі раціональної діяльності вищої 
школи шляхом визначення її ролі й місця в 
умовах взаємозближення національних еконо-
мік, що дозволить Україні ефективно залучи-
тися до процесів міжнародної інтеграції.  

Історія будь-якої країни безумовно 
пов’язана з розвитком економіки, виробництва 
і продуктивних сил, які неминуче перероста-
ють національний рівень, що призводить до 
виходу на зовнішні ринки та встановленню но-
вих міжнародних зв’язків з різними держава-
ми. Об’єднання національних та закордонних 
економічних суб'єктів, поглиблення їх взаємо-
дії та розвиток відносин є ознаками міжнарод-
ної інтеграції, яка, в свою чергу, як особливий 
етап у процесі інтернаціоналізації господарсь-
кого життя країн, що спонукає взаємопроник-
нення і переплетіння національних виробничих 

процесів, відбивається на глибоких структур-
них змінах в економіці. Учать у цьому процесі 
надає величезних переваг тим країнам, які 
проводять ефективну внутрішню політику роз-
витку й опікуються підвищенням власної кон-
курентоспроможності. Проте вона здатна сер-
йозно гальмувати розвиток і породжувати кри-
зи в разі нераціональної економічної політики 
держави. Оптимальне використання переваг та 
нейтралізування загроз виступає першочерго-
вим завданням розвитку будь-якої країни, в 
тому числі й України. 

Міжнародна інтеграція є багатофактор-
ним системним процесом, розвиток якого по-
яснюється складною взаємодією низки чинни-
ків. Основними факторами, що сприяють роз-
витку міжнародної інтеграції, є: 

− поглиблення міжнародного розподілу 
праці; 

− розвиток НТП; 
− близькість рівнів економічного та соці-

ального розвитку країн; 
− активне співробітництво на мікрорівні; 
− розвиток комунікаційних можливостей; 
− спільні культурні та історичні традиції; 
− необхідність спільного вирішення гло-

бальних проблем людства. 
На формування зазначених факторів, пе-

редусім, вирішальну роль відіграє розвиток 
секторів, пов’язаних із інформатизацією суспі-
льства та виробництвом знань. Отже, в умовах 
інтенсивних змін та посилення взаємозв’язку 
країн у пріоритетах суспільного розвитку, як у 
загальносвітовому, так і в національному мас-
штабі, істотно зростає значення вищої школи 
як фактору розвитку особистості, суспільства 
та економіки.  

Всі суб’єкти господарювання, тобто ор-
ганізації та підприємства, є споживачами про-
дукту вищої школи – кваліфікованих праців-
ників. А думка про те, що якість послуг або 
товару, що виробляє підприємство чи компанія 
залежить від рівня кваліфікації персоналу сьо-
годні вже не викликає сумніву. Персонал ком-
панії є одним з видів ресурсів, так же, як фі-
нанси, сировина чи енергія. При нестачі цього 
ресурсу, або при його неналежній якості ком-
панія втрачає шанси на успіх, втрачає конку-
рентні переваги, особливо в умовах функціо-
нування за межами національного ринку. Еко-
номічна інтеграція прискорює реалізацію 
об’єктивної тенденції до загального впрова-
дженню міжнародних стандартів якості проду-
кції та послуг, в тому числі інформаційних, та 
технологій в сфері виробничої діяльності. Під-
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готувати персонал до таких змін може лише 
вища школа. 

Проте не варто забувати, що вища школа 
випускає не тільки спеціалістів і кваліфікова-
них робітників, в першу чергу, вона формує 
особистість, дає можливість реалізувати свої 
демократичні права на розкриття її здібностей, 
надає свободу в здобутті певного освітнього 
рівня. Тобто освіта забезпечує найбільш по-
вний розвиток здатностей та інтелектуально-
творчого потенціалу людини, маючи за мету 
сприяння її активній, вільній й конструктивній 
участі в розвитку суспільства. Більш того, ви-
ща освіта покликана забезпечити виховання 
духовно, інтелектуально й фізично розвинутої 
особистості, формування соціально-профе-
сійної компетентності, що сприяє адаптації й 
мобільності випускника вищого навчального 
закладу до соціально-економічних умов, що 
постійно змінюються. Тобто таким чином ви-
ща школа формує суспільство, передає культу-
рні цінності, закладає певні аспекти світо-
сприйняття та дає можливість гідно зустріти 
майбутнє. 

Виходить, майбутнє будь-якого суспіль-
ства визначається діяльністю вищої школи і 
стратегією й тактикою освітньої політики, 
оскільки в тій мірі, у який освіта формує лю-
дину і працівника, вона формує суспільство та 
економіку. Отже, сфера вищої освіти не може 
залишатися осторонь процесу міжнародної ін-
теграції, оскільки вона залучена у культурний і 
економічний аспекти розвитку країни.  

Таким чином, діяльність вищої школи 
має буди надзвичайно виваженою, реагувати 
на вплив зовнішнього середовища, яке підда-
ється постійним змінам і формується здебіль-
шого процесами міжнародної інтеграції, та 
вчасно розв’язувати завдання, які ставить пе-
ред нею країна. Вигодам і потребам суспільст-
ва, як і індивідуальним, також властива по-
стійна трансформація. Щоб задовольнити цим 
вимогам діяльність вищої школи повинна бути 
раціональною. Раціональність характеризує 
різні форми активності людини, а також при-
родні й соціальні явища з погляду їхньої доці-
льності та економії витрачених коштів для до-
сягнення мети в межах існуючих зовнішніх 
умов, що постійно змінюються [8]. Раціональ-
ність діяльності вищої школи проявляється у 
цілеполаганні, ефективному використанні іс-
нуючих засобів, тобто фінансів і матеріально-
технічної бази, і затребуваності результату. На 
процес встановлення цілей і вибору заходів та 
методів їх досягнення, тобто формування осві-

тньої політики, впливає суспільство і економі-
ка, транслюючи свої вимоги до сфери вищої 
освіти. При цьому, зважаючи на очевидний 
часовий лаг між встановленням цих вимог і 
отриманням результату, вища школа повинна 
постійно реагувати на зміну зовнішнього сере-
довища, на національні і світові тенденції роз-
витку економіки, щоб сприяти соціально-
економічному та науково-технічному прогре-
су. 

Отже, раціональність діяльності вищої 
школи розглядається у межах минулого, сьо-
годення і майбутнього, з огляду на переваги і 
переконання споживачів освітніх послуг і пра-
цедавців, нормативно-правової бази в державі, 
різних технологічних проривів і низки інших 
факторів, які виникають із часом і які, безумо-
вно, підпадають під вплив міжнародних інтег-
раційних процесів. Це обумовлює перегляд і 
зміну поставлених цілей, обраних засобів, до-
сягнутих результатів, тобто їх постійну реві-
зію. Тому діяльність вищої школи потребує 
постійного перегляду цілеполагання й ціледо-
сягання, пошуку нової раціональності в зміне-
них умовах.  

Міжнародна інтеграція є процесом 
зближення країн світу та їхніх суб’єктів у всіх, 
без винятку, сферах людського життя на основі 
спільності загальнолюдських інтересів. Тому 
вона включає міжнародний політичний, еко-
номічний та культурний аспекти. Два останніх 
аспекти інтеграції не можуть відбуватися без 
участі вищої школи, бо вона приймає участь у 
соціальному житті суспільства, акумулює і пе-
редає знання та культуру наступним поколін-
ням, та формує спрямівні економічного розви-
тку держави. Отже долає основну перешкоду 
на шляху інтеграції – розходження рівнів і по-
тенціалів розвитку країн. 

Більш того, цей процес участі вищої 
школи у інтеграційних процесах має дуалісти-
чний характер. С одного боку, вища школа са-
ма відчуває вплив міжнародної інтеграції та 
приймає участь у об'єднанні національних сис-
тем освіти і науки в європейський простір з 
єдиними вимогами, критеріями і стандартами, 
головною метою чого є консолідація зусиль 
наукової та освітянської громадськості для іс-
тотного підвищення конкурентоспроможності. 
З іншого – вона змінює і якісно перетворює 
предмети праці, технологію і організацію ви-
робництва, формує теоретичну основу пере-
творення виробничих відносин, сприяє соціа-
льно-економічному розвитку суспільства та 
науково-технічному прогресу, а, отже, впливає 
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на участь країни в міжнародній інтеграції. 
Інтеграційні процеси, у яких приймає 

участь Україна, впливають на змінення зовні-
шніх умов функціонування вищої школи, тоб-
то на законодавство та прийняті в суспільстві 
традиції, норми етики та моралі. Ці зміни по-
стійно віддзеркалюються на ревізії цілей та 
завдань, які покликана розв’язати вища школа, 
та на державній освітній політиці, що уособ-
лює комплекс заходів щодо їх досягнення (рис. 
1).  

Отриманий результат діяльності сфери 
вищої освіти буде розвинена особистість, з од-
ного боку, та кваліфікований фахівець, який 
готовий стати до роботи на підприємстві, з ін-
шого. Щоб цей результат був затребуваний су-
спільством і економікою, він має відповідати 
вимогам, які вони ставлять. Отже, має існувати 

механізм, за допомогою якого система вищої 
освіти отримує інформацію щодо актуальних 
напрямів її розвитку. У цьому зв’язку виникає 
об’єктивна необхідність співпраці підпри-
ємств, тобто майбутніх роботодавців, з вищи-
ми навчальними закладами. 

Встановлюючи мету вищої освіти, дер-
жава повинна діяти в рамках існуючого зако-
нодавства та морально-етичних норм, що при-
йняті у суспільстві. Тобто орієнтуватися на 
прояв зовнішнього середовища, в якому вища 
школа оперує і в якому вона буде досягати по-
ставлені цілі та завдання. Інтеграція, як все-
охоплюючий процес, відбувається на макро- та 
мікроекономічному рівнях, де здійснює вплив 
на встановлені норми, стандарти, закони та на-
віть традиції або звичаї.  
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Рис. 1. Модель раціональної діяльності вищої школи в умовах міжнародної інтеграції  
України 

 
Можливість співпраці вищої школи з 

підприємствами пов’язана з розробкою спіль-
ної стратегії в умовах міжнародної інтеграці, 
як основної всеохоплюючої тенденції сучасно-
сті. В межах такого співробітництва роботода-
вець може заказати підготовку необхідної кі-

лькості фахівців певної кваліфікації або фінан-
сувати науково-дослідницькі роботи кафедр і 
лабораторій, у яких приймають участь студен-
ти університету. Особливо актуальним така 
кооперація є для підготовки висококваліфіко-
ваних фахівців вузької спеціалізації за кошти 
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їх майбутнього роботодавця. Також вона є ва-
жливою для держави, оскільки частково зможе 
вирішити проблему фінансування сфери вищої 
освіти. 

Участь приватного сектору, крупного та 
середнього бізнесу, у цільовому фінансуванні 
підготовки кадрів дозволить максимально за-
довольнити потреби підприємств, оскільки 
спеціалісти будуть готуватися згідно їх вимог 
до рівня кваліфікації і зможуть проходити 
практику там, де надалі вони працюватимуть, 
що дозволить підготувати їх до виконання сво-
їх службових обов’язків. Підготовка майбутніх 
працівників буде сфокусована на отриманні 

знань та компетенцій необхідних у разі експа-
нсії підприємства на зарубіжні ринки товарів 
та послуг. Роль такої співпраці в умовах участі 
в процесах зближення національних економік 
принципово змінюється, тому що вона сприяє 
розвитку ключових факторів інтеграції на мік-
рорівні: 

− розвитку кадрового потенціалу; 
− підвищенню мовної і міжкультурної 

компетенції; 
− створенню інфраструктури міжнарод-

них зв’язків (рис. 2). 
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Рис. 2. Участь вищої школи в інтеграційних процесах на макро- і мікрорівнях 
 
Діяльності вищої школи також сприяє 

інтеграції на макрорівні, сприяючи розвитку 
інтелектуальної складової суспільства, ство-
ренню економіки знань та забезпеченню кон-
курентоспроможності України на міжнарод-
ному рівні. Більш того, в описаній моделі важ-
ливо звернути увагу на зв’язок процесів інтег-
рації на макро- і мікрорівнях, оскільки вони 
взаємно впливають один на одного. Отже, ін-
теграція суб’єктів господарювання спонукає 
зближення державних політик та економік, а 
воно, в свою чергу, відкриває нові можливості 
для співпраці та виходу на нові ринки товарів 
та послуг. 

Функціонування вищих навчальних за-
кладів у межах даної моделі припускає чітке 

розуміння специфіки сучасного суспільства, 
економічних реалій і потреб роботодавців та 
швидке реагування на їх зміну. Вища школа 
буде мати чіткі цілі, а отриманий результат бу-
де повністю затребуваний, тобто вона буде ді-
яти раціонально і відповідати умовам міжна-
родної інтеграції. 

Таким чином, потужні інтеграційні про-
цеси, які змушують переоцінювати пріоритети 
в усіх сферах знання і діяльності, були і зали-
шаються найважливішою та всеохоплюючою 
тенденцією останніх десятиріч. В цих умовах 
успіх країни залежить від її спроможності яко-
мога швидше адаптувати свій потенціал у сфе-
рі генерації та використання знань до потреб 
світової економіки. Вища школа стає основою 
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участі країни в міжнародній інтеграції, тому її 
діяльність має відповідати ознакам раціональ-
ності, а цілі й завдання, які вона покликана 
розв’язати, повинні задовольнити вимогам су-
спільства та економіки. 

Освітня політика в умовах впливу інтег-
раційних процесів в будь-якій державі повинна 
бути спрямована на формування духовно зба-
гаченого, інтелектуально розвинутого, фізично 
і психологічно здорового покоління, збере-
ження та реалізацію освітнього потенціалу, 
забезпечення наукового розвитку пріоритетних 
галузей економіки. Більш того, підготовка ква-
ліфікованих спеціалістів має бути сфокусована 
на отриманні знань та компетенцій необхідних 
для майбутніх роботодавців, що припускає іс-
нування механізмів співпраці вищих навчаль-
них закладів та підприємств.  

Реалізація запропонованих заходів спри-
ятиме поліпшенню кадрового потенціалу в ор-
ганізаціях та на підприємствах, розвитку інте-
лектуальної складової суспільства та забезпе-
ченню конкурентоспроможності України в 
умовах поглиблення її участі у процесах між-
народної інтеграції. Описана модель має уза-
гальнюючий характер і потребує подальшої 
розробки і вдосконалення, що є метою пода-
льшого наукового дослідження й матеріалом 
для майбутніх публікацій. 

 
Література 

 
1. Найденов И. Высшее образование в 

Украине: европейский выбор, культурологиче-

ские парадигмы /И. Найденов // Персонал. – 
2005 .– №1.– С.81-84.  

2. Каленюк І. Вища освіта в сучасному 
глобальному середовищі / І. Каленюк // Вища 
школа.–  2008. – № 9. – С.55-62. 

3. Табачник Д. Стан та перспективи 
розвитку освіти в Україні у контексті євро ін-
теграції / Д. Табачник // Вища школа. – 2004. – 
№4. – С. 3-23. 

4. Федулова Л.І. Інтеграція науки й освіти 
в системі формування економіки знань / Л.І. 
Федулова // Проблеми науки. – 2004. – № 9. – 
С.2-6. 

5. Кремень В. Підвищення ефективності 
вищої освіти і науки як дієвого чинника суспі-
льного розвитку та інтеграції в європейське 
співтовариство / В. Кремень // Вища школа. – 
2003. – №6. – С. 3-23. 

6. Степко М.  Вища технічна освіта і 
наука України як фактори суспільного розвит-
ку та інтеграції України у світове співтоварис-
тво / М. Степко // Вища школа. – 2004. – № 5-6. 
– С.40-54. 

7. Приходько В. Економічна глобалізація 
і вища освіта / В.Приходько, М. Фоміна 
// Схід.– 2007. –  № 1.  – С.45-48. 

8. Кратт О.А.Раціональність як інстру-
мент наукового пізнання економічних процесів 
і явищ / О.А. Кратт, Л.Г. Дєєва //Економічний 
вісник Донбасу. – 2007. – №4 (10). – С. 49-53. 

 
 

Статья поступила в редакцию 29.05.2009  
 
 


