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Учасники Міжнародної науково-практичної конференції 

«Інтернаціоналізація як фактор конкурентоспроможності сучасного 

університету» вважають, що забезпечення конкурентоспроможності ВНЗ 

можливе лише за умови інтернаціоналізації усіх сфер його діяльності.  

Розглядаючи конкурентоспроможність університету як здатність 

пристосовуватись до потреб замовників, постійно розвиваючись у розробленій 

стратегії та місії, враховуючи тенденції конкретного сегмента освітнього ринку, 

спираючись на ефективне використання наявних ресурсів та довгострокову 

співпрацю з партнерами,  

визнаючи інтернаціоналізацію вищої освіти необхідним процесом 

інтеграції інтернаціонального, міжкультурного чи глобального виміру в цілі, 

функції та зміст вітчизняної вищої освти, складовою перманентного 

реформування вищої освіти, що має на меті підвищення якості підготовки 

фахівця нової генерації в процесі зближення різних національних освітніх 

систем засобами забезпечення академічної мобільності студентів і професійної 

мобільності викладачів з освітньо-науковою метою, мобільності освітніх 

програм, формування їх нових міжнародних стандартів, інституційного 

партнерства, спрямованого на створення стратегічних освітніх альянсів і 

міжнародних освітніх корпорацій, спрямованих на досягнення Цілей розвитку 

тисячоліття ООН,  

відзначаючи особливу роль вищої освіти як визначальної сили для 

формування інтелектуального потенціалу людства, зважаючи на те, що 

об’єктивний процес інтернаціоналізації вищої освіти є складним і 

суперечливим, оскільки достатньою мірою не досягнуто балансу між його 

культурними, освітніми та економічними цілями, не розв’язано проблеми 

налагодження міжкультурного діалогу, розвиток якісної університетської 

освіти й науки в умовах глобалізації потребує узгодженого вирішення 

конкретних наукових завдань (розробки стратегій інтернаціоналізації вищої 

освіти; розвитку транснаціональної освіти; забезпечення якості 

університетської освіти, що відповідає міжнародним вимогам; досягнення 



конкурентоспроможності національної системи вищої освіти; активізації 

міжнародного співробітництва та ін.),  

наголошуючи на необхідності розвитку процесу модернізації національних 

систем вищої освіти в умовах глобалізації, скерованого на формування єдиного 

гуманітарного простору, підтримуючи зусилля Президента України, Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки 

України, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, українських ВНЗ, громадськості, що спрямовані на інтеграцію 

української вищої освіти і науки до європейського та світового освітнього й 

наукового просторів,  

вважаємо за доцільне:  

1. Удосконалення механізму розширення й поглиблення міжнародного 

університетського співробітництва, заснованого на принципах солідарності та 

взаємної поваги, проблемно-орієнтованості й ситуативності (перехід до гнучких 

локальних проектів, що максимально наближені до конкретних потреб і 

проблем університетської освіти), диференційованості (забезпечення 

різноманітності підходів до формування змісту вищої освіти, забезпечення його 

варіативності), що є гарантією зміцнення потенціалу ВНЗ країн світу в умовах 

глобальної нестабільності й одночасно джерелом соціально-економічних 

перетворень та розвитку, спрямованих на задоволення потреб суспільства і 

сприяння забезпеченню справедливості й рівності. 

2. Удосконалення стратегії розвитку національної вищої освіти, що 

дозволить вітчизняним університетам розвивати власне освітнє середовище, 

культуру організації навчання, викладачів і студентів, культуру оцінювання 

навчальних досягнень здобувачів вищої освіти, забезпечення якості підготовки 

майбутніх фахівців та науково-педагогічних працівників, що базується на 

максимальному паритетному врахуванні вимог глобалізаційних процесів та 

збереженні культури і традицій вітчизняної освітньої системи. 

3. Постійне вдосконалення та забезпечення якості освіти, що має за 

внутрішню мету зміцнення позиції навчального закладу в конкурентному 



середовищі, удосконалення викладання й наукових досліджень у ньому, а 

ззовні ж стати найважливішим засобом гарантування надійності університету 

стосовно споживача його послуг – студента, здобувача ступеня доктора 

філософії та доктора наук, а також суспільства й держави.  

4. Потужні процеси глобалізації економіки, делокалізації підприємств, 

кардинальні зміни міграції робочої сили, розвиток мультикультурних тенденцій 

потребують особливої уваги до комунікативних компетенцій випускників ВНЗ, 

з обов’язковим дотриманням комплементарності державної мови, мов 

національних меншин та світових мов, що корелюються з вимогами сучасного 

глобалізованого світу, інформаційного суспільства, конкурентної економіки 

тощо.  

Учасники конференції звертають увагу на наявність проблем розвитку 

української системи університетської освіти і науки, які потребують 

невідкладного вирішення шляхом упровадження стратегій:  

 узгодженого підходу, що спирається на довгострокове міжнародне 

співробітництво й реалізується за допомогою участі здобувачів вищої освіти і 

викладачів у міжнародному процесі обміну знаннями, створення різних форм 

довгострокового партнерства в інституційній сфері освіти, упровадження 

інституційного та програмного типів мобільності, на основі різних навчальних 

інструментів; 

 міграції, що спрямовується на підтримку провідних іноземних фахівців і 

обдарованих студентів, молодих дослідників і реалізується через створення для 

їх ефективної роботи й навчання ряду умов (надання академічні стипендії, 

спрощені імміграційні норми тощо);  

 дохідної, яка ґрунтується на диверсифікації та зростанні фінансових 

надходжень через залучення іноземних студентів на платне навчання, що 

дозволяє організовувати університетам підприємницьку діяльність, а також 

модернізації матеріально-технічної бази наукових установ та вищих навчальних 

закладів із залученням як державних коштів, так і ресурсів роботодавців і 

приватного сектору;  



 розширених можливостей, що покликана заохочувати отримання освіти 

за кордоном або у вітчизняних ВНЗ, які є партнерами й реалізують спільні 

освітні програми,  які надають можливість здобувачам вищої освіти отримати 

подвійні дипломи.   

 забезпечення якості освітніх послуг, що забезпечує постійне 

вдосконалення різних сфер діяльності ВНЗ, зокрема: підвищує 

конкурентоспроможність випускників на внутрішньому та зовнішньому ринках 

праці й рівень задоволеності роботодавців результатами підготовки фахівців; 

розширює спектр освітніх послуг, що надаються, та підтримує їх високу якість, 

зміцнюючи таким чином позиції навчального закладу на ринку освітніх послуг; 

покращує організацію роботи й компетентність професорсько-викладацького 

складу та допоміжного персоналу, результативність і ефективність роботи ВНЗ 

у цілому.  

З урахуванням вищезазначених проблем розвитку української вищої 

школи в контексті міжнародного співробітництва, заслухавши й обговоривши 

виступи, учасники Конференції пропонують конкретні шляхи подальшого 

розвитку освіти і науки в сучасному університеті в контексті міжнародного 

співробітництва, а саме:  

 

Кабінету Міністрів України звернути увагу на доцільність:  

 розроблення та затвердження Національної програми інтернаціоналізації 

вищої освіти України. Ініціювання розгляду в Комітеті економічних реформ 

при Кабінеті Міністрів України питання щодо проведення наради з проблем 

подальших шляхів інтернаціоналізації української вищої школи із запрошенням 

представників наукових установ, вищих навчальних закладів і громадських 

організацій;  

 розроблення загальнoдержавної прoграми мoдернізації системи 

безперервнoї прoфесійнoї oсвіти України з чіткими й кoнкретними механізмами 

підвищення фінансoвих інвестицій з бoку держави в рoзвитoк вищих 



навчальних закладів із залученням зацікавлених інституцій, грoмадських 

oрганізацій, роботодавців;  

 створення умов для зниження інвестиційних ризиків вкладень в освітню 

сферу за рахунок розвитку суспільних інститутів управління освітою. 

 

Міністерству освіти і науки України звернути увагу на доцільність:  

 науково-методичним комісіям МОН прискорити завершення 

розроблення логічної і доступної для користування системи стандартів, які 

відповідають європейським;  

 сприяти інтернаціоналізації ВНЗ України, яка розуміється як процес 

систематичної інтеграції міжнародного аспекту в науково-освітню діяльність 

університету, при якому цілі та механізми організації надання послуг 

набувають міжнародного значення  з метою перетворення кращих університетів 

в інтернаціональні ВНЗ з високими стандартами якості освіти та наукових 

досліджень, входження до групи університетів-лідерів з експорту освітніх 

послуг; 

 упровадити національну систему менеджменту якості університетської 

освіти через подальший розвиток національних систем акредитації (у тому 

числі транскордонної вищої освіти).  

Місцевим органам управління звернути увагу на необхідність:  

 створення та впровадження національної та регіональних освітніх 

інноваційних систем;  

 формування єдиної регіональної кoмп’ютерної бази даних ринку праці з 

метoю рoзширення oсвітніх пoслуг і прoгнoзування мoжливoстей 

працевлаштування випускників вищих навчальних закладів; 

 розроблення стратегічного плану кадрового забезпечення підприємств, 

організацій та установ міста фахівцями з вищою освітою, виходячи з реального 

запиту ринку праці й перспектив регіонального соціально-економічного 

розвитку міста й регіону. 

 



Вищим навчальним закладам забезпечити:  

 створення умов для сприяння розвитку університетської спільноти – 

викладачів, здобувачів вищої освіти, співробітників, що поєднує нові методи й 

принципи освітнього менеджменту з академічними свободами, правами й 

колегіальністю в ухваленні найважливіших рішень, для розширення 

збалансованої міжнародної академічної мобільності викладачів і студентів / 

аспірантів / докторантів як важливої інтегрованої складової багатосторонньої та 

багатокультурної співпраці;   

 заходи щодо комерціалізації наукової діяльності провідних вчених 

університету у співпраці із підприємствами і організаціями;  

 системне підвищення якості освіти на основі розробки й упровадження 

сучасного інформаційно-комунікативного та науково-методичного супроводу 

навчально-виховного процесу, активізацію практико-орієнтованих досліджень з 

проблем моніторингу якості вищої освіти; 

 розвиток зв'язків з вітчизняними та зарубіжними університетами, 

вивчення позитивного досвіду європейських університетів щодо 

інтернаціоналізації вищої освіти з метою його подальшого упровадження у 

практику професійної підготовки вітчизняних ВНЗ;  

 організаційні заходи щодо підтримки політики академічної 

доброчесності на засадах прозорості у відповідності з нормами діючого 

законодавства; 

– продовжити роботу з оновлення змісту і підвищення якості освітніх 

професійних програм, відкриття нових спеціальностей з орієнтацією на 

найбільш значущі для регіону і країни в цілому з урахування запитів ринку 

праці і можливостей освітніх установ; 

 здійснювати підготовку професійних кадрів з урахуванням 

інтеграційних освітянських процесів, осучаснення змісту освіти, застосування 

сучасних інформаційних технологій у навчанні як важливих складових 

розвитку світового освітнього процесу та урізноманітнення системи 

моніторингу навчального процесу. 



 

Ознайомившись зі змістом моделі міжнародної діяльності 

Маріупольського державного університету, учасники конференції визначають її 

високу результативність та ефективність за такими напрямками: участь у роботі 

міжнародних університетських структур; співробітництво з міністерствами 

освіти та закордонних справ, обласними адміністраціями, меріями, 

посольствами та консульствами, фондами, університетами та науково-

дослідними установами Великої Британії, Греції, Ізраїлю, Іспанії, Італії, Кіпру, 

КНР, Польщі, Франції, ФРН та інших країн; проведення спільних наукових 

досліджень; спільна видавнича діяльність; організація міжнародних наукових 

форумів; стажування викладачів і студентів за освітніми та науковими 

програмами, участь у міжнародних культурних програмах тощо. Учасники 

конференції визначають модель міжнародної діяльності Маріупольського 

державного університету як інноваційну за формою і поліфункціональну за 

змістом, що робить актуальним її розповсюдження та впровадження в 

діяльність інших вищих навчальних закладів України. 

 

Оргкомітет 


