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АНОТАЦІЯ 

 

 

Костюк Т.О. Теоретико-методологічні засади державної політики у сфері 

інтернаціоналізації вищої освіти в Україні. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 

25.00.01 «Теорія та історія державного управління». – ПрАТ «Вищий навчальний 

заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»», Харківський 

регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України, 

Київ, 2020.  

 

 Дисертаційне дослідження спрямоване на розв’язання двоєдиного 

завдання: окреслити теоретико-методологічні засади розвитку міжнародного 

компоненту вищої освіти, відомого в усій сукупності своїх проявів як 

«інтернаціоналізація вищої освіти», та акцентувати її стратегічний пріоритет для 

системи державного управління України через пов'язані з нею економічні, 

політичні, соціальні та академічні вигоди для вироблення адекватної державної 

політики у сфері інтернаціоналізації вищої освіти. 

Актуальність дослідження підкреслюється тим, що попри заявлений курс 

на європеїзацію освітніх процесів, участь у європейських освітніх і грантових 

програмах, представницьку та нормотворчу діяльність в Міжнародній та 

Європейській Асоціаціях університетів, фрагментарну інтернаціоналізацію на 

інституційному та національному рівнях, в Україні відсутнє її системне бачення, 

солідне всеохоплююче теоретико-методологічне вивчення причин її виникнення 

та еволюції, наукове обґрунтування важливості цього процесу загалом і його 

впливу на задіяні сектори державного управління. Науковий дискурс майже не 

містить ґрунтовних компаративних досліджень закордонного та національного 

досвіду впровадження інтернаціоналізації вищої освіти, не проводяться 
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ситуативні та прогностичні моделювання. Доводиться також констатувати 

відсутність цілісного концептуального закріплення інтернаціоналізації, бачення 

її не лише як освітнього процесу, а й як економічно та політично зумовленого 

аспекту та ідеологічного компоненту державного будівництва. Залишається поза 

належною увагою дослідників та урядовців і питання регламентації процесу 

інтернаціоналізації управлінськими чи/ та адміністративними методами 

відповідно до того, яке смислове і функціональне навантаження закладається і в 

саму концепцію ІВО, і в управління нею.  

Крім того, в Європі процес концептуалізації інтернаціоналізації вищої 

освіти перманентний, нараховує близько трьох десятиліть, тому для вироблення 

вітчизняної політики вивчати його так само важливо, як і адаптувати 

закордонний досвід до національних потреб і традицій.  

І, нарешті, ключовим аспектом є те, що саме зараз у світовому освітньому 

просторі відбувається переосмислення цінностей, переформатування політик та 

перегляд пріоритетів міждержавної взаємодії в галузі вищої освіти на наступне 

десятиліття, до 2030 р.. Тому, щоб Україна могла вільно і на паритетних умовах 

долучитись до нової європейської освітньої парадигми, перед системою 

публічного адміністрування України на рівні відповідних органів державної 

влади, суб’єктів управління, відповідальних за той чи інший аспект формування 

та реалізації освітньої політики, стоїть потреба вивчення, аналізу та синтезу 

прогресивного європейського досвіду, трендів, цінностей, візій 

інтернаціоналізації для розробки національної політики та нормативно-

правового супроводу її ефективного впровадження, сприяти чому і покликане це 

дисертаційне дослідження.    

З цією метою дисертація пропонує солідний теоретико-методологічний 

бекграунд визрівання передумов, зародження, еволюції та доктринального 

перегляду процесу інтернаціоналізації крізь призму підходів та практик 

міжнародного, державного та інституційного управління ним. Хронологічні 

рамки дослідження охоплюють період від започаткування праобразу форм 

інтернаціоналізації в Європі в ХІ ст. до тепер, послідовно на основі наукового 
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доробку закордонних дослідників вибудовуючи систему історико-часових та 

політико-ідеологічних передумов та закономірностей оформлення та видозміни 

сучасного феномену інтернаціоналізації вищої освіти, різних її аспектів та 

супутніх процесів, особливостей, тенденцій та основних чинників розвитку. 

В роботі висвітлено доктринальні основи різних типів міжнародних 

процесів у вищій освіті, досліджено перспективи подальших видозмін, 

сформовано докладний тезаурус зазначених освітніх та супутніх державно-

управлінських процесів, встановлено їх ціннісно-ідейний зміст та роль в 

державному будівництві. Враховуючи сучасні тенденції розвитку 

інтернаціоналізації в Україні та світі, розширено категоріальний апарат 

термінами «інтернаціоналізація навздогін», «вимушена інтернаціоналізація» та 

запропоновано новий, сформований під впливом реалій доби ізоляції та 

карантинних обмежень по всьому світу, термін «е-інтернаціоналізація», який 

відображає іммобільний мережевий характер реалізації традиційно «мобільних» 

аспектів інтернаціоналізації вищої освіти: академічної мобільності, міжнародних 

проєктів, гостьових лекцій без втрати їх сутності та призначення.  

Джерельну базу дисертації становлять: установчі, рамкові та програмні 

документи, аналітичні звіти, статистичні дані провідних міжнародних 

організацій та установ; тексти міжнародних документів, що регламентують та 

регулюють види діяльності в галузі вищої освіти, міжнародний компонент 

галузевого розвитку, регіональні закономірності розвитку вищої освіти та 

транскордонних процесів в ній, наприклад, Болонської декларації та численних 

заяв, доповідей та комюніке зустрічей міністрів освіти в рамках Болонського 

процесу; Закони, підзаконні акти, накази різних органів державного управління 

України, національні та корпоративні стратегії, загальнодержавні та інституційні 

галузеві концепції та програми розвитку України та інших держав; інституційні 

установчі документи, стратегії розвитку, стратегії інтернаціоналізації, 

корпоративні стандарти закордонних та вітчизняних ЗВО; наукові статті та 

монографії закордонних теоретиків, методологів та дослідників процесу 

інтернаціоналізації вищої освіти та окремих його складових, їх українських 
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послідовників, а також стенограми засідань керівних органів провідних 

стейкхолдерів, матеріали конференцій та вебінарів, презентацій і т.п. 

Суттєвим здобутком дисертаційного дослідження є висвітлення освітніх 

процесів в розрізі державно-управлінського контролю, політико-правового 

унормування та адміністрування процесу інтернаціоналізації вищої освіти на 

всіх рівнях: міжнародному (через діяльність міжнародних організацій, що 

опікуються освітніми реформами, як от ЮНЕСКО, Міжнародна та Європейська 

Асоціації університетів, Наглядова рада Великої Хартії університетів (The Magna 

Charta Observatory) та ін.), державному (на підставі програмного документу 

«Національна Стратегія інтернаціоналізації вищої освіти» або виваженої 

всеохоплюючої багатовекторної державної політики в сфері вищої освіти та 

розвитку її експортного потенціалу) та інституційному (відповідно до стратегії 

розвитку інтернаціоналізації університету як програмного документу або 

прогресивного плану дій; чітку організацію роботи та кадрове забезпечення 

спеціального структурного підрозділу інтернаціоналізації вищої освіти тощо).  

На підставі компаративного аналізу ефективності політик в сфері 

інтернаціоналізації вищої освіти в світі та Україні доведено, що сучасний стан 

розвитку інтернаціоналізації в Україні є орієнтованим на результати, необхідні  

для асиміляції з європейським освітнім простором, а не на процес, тому часто 

статистика завищена і з відчутною диспропорцією якісних та кількісних 

показників; процес інтернаціоналізації на інституційному рівні перетворився на 

бренд-менеджмент, а не на всеохоплюючу стратегію ЗВО, не всі університети 

мають Стратегію інтернаціоналізації як окремий програмний документ; і на 

державному, і на інституційному рівні економічна вигода від надання освітніх 

послуг іноземним студентам домінує над іміджевими, тому не задіяні по 

максимуму механізми залучення на навчання за програмами ступеневої 

академічної мобільності студентів з країн з високим рівнем шкільної освіти, 

іноземний студентський контингент в Україні переважно складають студенти з 

держав, що розвиваються та пострадянського простору. Подолання 

виокремлених негативних явищ визначено одним із завдань для системи органів 
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державного управління України. Відмічено також, що в Україні відсутні 

механізми психологічної та соціальної адаптації іноземних здобувачів освіти до 

умов нового для них культурного середовища: не розроблено програм реалізації 

інтернаціоналізації вдома, яка передбачає позааудиторне залучення іноземців до 

організаційних заходів; не дозволено працевлаштування, позбавляючи 

можливості легально покращити матеріальне становище; недостатньо розвинені 

інформаційний супровід та комунікативні можливості для іноземців в Україні 

(не скрізь є дубляж надписів англійською мовою, працівники системи 

обслуговування громадян майже не володіють англійською мовою), не всі ЗВО 

України мають якісні освітні курси англійською мовою, що сукупно значно 

знижує конкурентоздатність системи вищої освіти України на світовому ринку 

освітніх послуг.  

Для встановлення позитивної динаміки змін та вироблення ефективної 

державної політики в сфері інтернаціоналізації вищої освіти в ході проведеного 

дисертаційного дослідження визначено систему закономірностей та причинно-

наслідкових зв’язків, що детермінують не лише зовнішні та внутрішні процеси в 

галузі вищої освіти, а й визначають вектор реформ в інших сферах: зовнішніх 

зносинах, національній безпеці, соціальній та молодіжній політиці, ринку праці, 

публічному адмініструванні, менеджменті освіти і науки, формуванні ідеолого-

соцієтальних цінностей та ін., а отже є каталізатором системних змін, вагомим 

формотворчим елементом державної політики та націобезпеки. Тому наукове 

осмислення теоретико-методологічних засад започаткування та розвитку ІВО, 

вивчення її мети та завдання, практик державного та інституційного 

менеджменту в світі та обґрунтування її ресурсного потенціалу для іміджу 

держави та системи органів державного управління в Україні є дуже важливими 

і на часі.  

Ключові слова: інтернаціоналізація вищої освіти, вища освіта, 

транскордонні процеси у вищій освіті, транснаціоналізація, державна політика, 

державне управління, публічне адміністрування, академічна мобільність, 

управління освітніми процесами, ЗВО, інституційне лідерство. 
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ABSTRACT 

 

Kostiuk T. Theoretical and methodological background of public policy in the field of 

internationalization of higher education in Ukraine. – Qualification scientific work on 

the rights of the manuscript. 

 

Thesis for the Doctor of Science Degree in specialty 25.00.01 “Theory and History of 

Public Administration”. – PJSC “HEI “Interregional Academy for personnel 

management”, Kharkiv regional institute of public administration of the National 

Academy for public administration by the President of Ukraine, Kyiv, 2020. 

 

The given research is aimed at solving the twofold problem: to outline the 

theoretical and methodological background of the development of the international 

component of higher education, generally known as "internationalization of higher 

education" and to emphasize its strategic priority for the system of public 

administration of Ukraine through tightly associated economic, political, social and 

academic benefits for the development of an adequate public policy in the field of 

internationalization of higher education. 

The relevance of the study is emphasized by the fact that despite the stated 

course on the Europeanization of educational processes, participation in European 

educational and grant programs, representative and rulemaking activities at the 

International and European Associations of Universities, fragmented 

internationalization at the institutional and national levels, in Ukraine there is no 

comprehensive theoretical and methodological study of the causes of 

internationalization’s origin and evolution, scientific substantiation of the importance 

of this process in general and its impact on the involved governmental sectors. 

Scientific discourse does not contain thorough comparative studies of foreign and 

national experience in the implementation of internationalization of higher education, 

situational and predictive simulations are not conducted as well. Also, it is necessary to 

state the absence of a holistic conceptual consolidation of internationalization and its 
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perception not only as a pure educational process, but also as an economically and 

politically conditioned aspect and ideological component of the state building. 

Additionally, researchers and government left without due consideration the issue of 

regulating the process of internationalization by administrative or/ and managerial 

methods according to the semantic and functional workload embedded in both the 

internationalization concept and its management. 

Furthermore, in Europe the process of conceptualizing and re-thinking of 

internationalization of higher education is permanent, spanning about three decades, so 

its study is important for domestic policy making and foreign experience adaptation to 

the national needs and traditions. 

And finally, the key aspect is that the regional scientific community is currently 

in in process of reviewing higher education values, reformulating policies, and 

resetting the priorities of intergovernmental engagement in higher education for the 

next decade, by 2030. Therefore, to freely and on equal terms join the new European 

educational paradigm the system of public administration of Ukraine at the level of the 

appropriate public authorities and bodies responsible for some aspects of the formation 

and implementation of educational policy needsto study and to figure outleading 

European experience, trends, values, internationalizationcomprehensionfor national 

policy development and regulatory support of its effective implementation, and the 

given thesis is able to facilitate it. 

In order to contribute to the achievement of such important goal, the thesis 

offers a solid theoretical and methodological background of preconditions, formation, 

evolution and doctrinal review of the process of internationalization through the prism 

of approaches, practices and ways of international, state and institutional management. 

The chronological framework of the study covers the period from the beginning of the 

preliminary form of internationalization in Europe in the XI century till now, mostly 

on the basis of scientific works of foreign researchers, having built up a system of 

historical, temporal and political-ideological prerequisites and patterns of design and 

modification of the phenomenon nowadays known as “internationalization of higher 
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education”, its various aspects and related processes, features, tendencies and main 

factors of development. 

The file deals with the doctrinal foundations of different types of international 

processes in higher education, explores the prospects for further changes, generates a 

detailed thesaurus of these educational and related state-administrative processes, 

establishes their value-ideological content and role in state-building. Taking into 

account current trends of internationalization development in Ukraine and the entire 

world, the categorical apparatus has been expanded with the terms "pursuit 

internationalization", "forced internationalization" and a totally new suggestion 

invented under the influence of the modern realities of isolation and quarantine 

restrictions around the world - "e-internationalization", which embodies the web nature 

of the implementation of traditionally "mobile" aspects of internationalization of 

higher education: academic mobility, international projects management, guest 

lectures without changing their nature and purpose. 

The sources used while working at the thesis comprise: constituent, framework 

and program documents, analytical reports, statistics of leading international 

organizations and institutions; the texts of international documents regulating activities 

in the field of higher education, the international component of any sectoral 

development, regional patterns of the higher education development and cross-border 

processes in it, such as the Bologna Declaration and numerous statements, reports and 

communiques of meetings of the Ministers of Education of the Bologna Process 

countries; Ukrainian and other states’ laws, bills, decrees of various bodies of state 

administration, national and corporate strategies, national and institutional sectoral 

concepts and programs of development, etc.; institutional founding documents, 

development strategies, internationalization strategies, corporate standards; scientific 

articles and monographs of foreign and Ukrainian theorists, methodologists and 

researchers of the process of internationalization of higher education in general and its 

constituent components, as well as transcripts of meetings of administrative bodies of 

leading stakeholders, materials of conferences and webinars, presentations, etc. 
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Significant achievement of the given thesis is considered to be the coverage of 

educational processes in the context of governmental control, political and legal 

normalization and administration of the process of internationalization of higher 

education at all levels: international (through the activities of international 

organizations which manage the educational reforms, such as UNESCO, the 

International Association of Universities, the European University Association, the 

Magna Charta Observatory, etc.); national (on the basis of “National Strategy for 

International higher education” as the program document or an appropriate 

comprehensive multi-vector public policy in the field of higher education and 

development of its export potential) and institutional (in accordance with the university 

Internationalization strategy as a program document or progressive action plan; a clear 

work organization and hiring to a special structural subdivision). 

Based on a comparative analysis of the internationalization policies 

effectiveness worldwide and in Ukraine, it is proved that the current development of 

internationalization in Ukraine is oriented to anyhow reach results for assimilation 

with the European educational space and not to provide high quality process, so 

statistics are often overstated and qualitative indicators overwhelm the quantitative 

ones; the process of internationalization at the institutional level has become a brand 

management rather than a comprehensive internationalization action plan; not all 

universities have the Internationalization Strategy as a separate program document; at 

both the state and institutional levels, the economic benefit of providing educational 

services to foreign students dominates the image benefits, the mechanisms of attracting 

students to the universities through the academic degree programs are underused, and 

the foreign students’ contingent in Ukraine is predominantly made up of developing 

countries’ and the post-Soviet area citizens. Overcoming of these negative phenomena 

is an important task for the Ukrainian public administration system. Moreover,  in 

Ukraine there isn’t all-inclusive system of mechanisms for psychological and social 

adaptation of foreign students to the conditions of a new cultural environment in the 

host country: no programs for implementation of "internationalization at home", which 

normally work in campuses and involve international students to extracurricular 
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activities; official employment is not allowed, depriving them of the opportunity to 

legally earn money; information support and communication opportunities for 

foreigners in Ukraine are also poor (there isn’t enough duplication of inscriptions in 

English, employees of the public service system almost do not speak English), not all 

universities have high-rate English courses, all this significantly reduces the 

competitiveness of the educational system of Ukraine on the world market of 

educational services. 

Keywords: internationalization of higher education, higher education, cross-

border processes in higher education, transnationalization, public policy, public 

administration, academic mobility, management of educational processes, HEI, 

institutional leadership. 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Наразі Україна перебуває у транзитивному русі й 

пошуку нових форм і парадигм публічного управління в контексті глобальних 

світових тенденцій, відтак освітньо-наукова модернізація та трансформації 

відбуваються з урахуванням кон’юнктури ринку, суспільного запиту, 

міжнародних стандартів якості, адаптації сучасних засобів забезпечення 

національної безпеки, національних інтересів та пріоритетів, правових та 

ідеологічних аспектів у світлі наближення законодавства України до норм 

міжнародного права та правових вимог Європейського Союзу (далі – ЄС). За 

часи незалежності концепція розвитку галузі вищої освіти України та вектор її 

спрямування неодноразово змінювались, а сама галузь уже тривалий час 

перебуває в стані перманентного реформування. Проголошений 

зовнішньополітичний курс на європейську інтеграцію підпорядкував цій меті як 

загальні, так і галузеві стратегічні плани держави.  

З-поміж іншого гармонізація законодавства та реалізація реформи в 

галузі вищої освіти з метою упровадження європейських стандартів 

університетської освіти стали каталізатором процесу теоретико-методологічного 

пізнання, концептуалізації та реалізації інтернаціоналізації вищої освіти (далі – 

ІВО) в Україні, ставлячи за мету формування зрозумілої та відкритої для 

міжнародної спільноти системи вищої освіти України через її інтеграцію в 

європейський простір вищої освіти та європейський дослідницький простір. 

Проте варто враховувати і той факт, що незавершеність процесу політико-

правого зближення з ЄС накладає відбиток на характер галузевих відносин, що 

реалізуються без належного стратегічного планування, здебільшого «навздогін», 

а наукова думка України й досі еклектично поєднує концепції та інструменти, 

вироблені західними дослідниками, теоретиками та практиками ІВО. Це 

спричинено відчутною кадровою некомпетентністю, браком управлінською 

досвіду, відсутністю належної законодавчої бази та механізмів адміністрування 

процесів у сфері забезпечення міжнародної складової вищої освіти.  

Усе вищезазначене достатньою мірою підкреслює актуальність та 

значущість обраної теми дисертаційного дослідження. Воно, безперечно, є на 

часі ще й тому, що сьогодні відбувається перегляд цінностей та соцієтальних 

основ розвитку освітніх систем у світі, що підпорядковує собі державні галузеві 

політики. Крім того, більшість національних і регіональних рамкових документів 

чинні до кінця 2020 р. (Болонська декларація, Велика хартія університетів, 
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програма ЄС «Еразмус+», «Horizon 2020» та ін.), і наразі йде активне 

формування нової світоглядної парадигми розвитку вищої освіти загалом та 

міждержавного співробітництва в ній, що і чинитиме вплив на 

реконцептуалізацію ІВО і методів управління.  

Концептуалізацію ІВО, її важливість, ретроспективний аналіз та 

сучасний вияв і призначення, а також відмінності з іншими формами 

транскордонного співробітництва відобразили у своїх працях Ф. Альтбах, 

Х. де Віт, Дж. Дейвіс, П. Іннес, С. Калашнікова, І. Каленюк, Р. Кулен, Дж. Найт, 

О. Падалка, Л. Райсберг, Л. Рамблі, Ф. П. Скотт, М. Хелстен, Дж. Худзік, 

Б. Якобсен та ін. 

«Інтернаціоналізація вдома» як освітня парадигма, спрямована на 

інституційні зусилля для створення сприятливих умов розвитку 

мультикультурного середовища на базі закладів вищої освіти (далі – ЗВО), як 

альтернатива, так би мовити, «фізичній» академічній кредитній чи ступеневій 

мобільності була сформована Н. Бенгтом, П. Кроутером М. Оттеном, Х. Тейкенс, 

Б. Ухтером, поглиблена Дж. Біленом, Е. Джонсом, Дж. Найт, Б. Ліск, знайшла 

відображення в роботах українських авторів (А. Сбруєвої, О. Сегеди, Т. Фінікова 

та О. Шарова й ін.) у контексті загального огляду процесу інтернаціоналізації та 

питань адаптації іноземних студентів у новому полікультурному середовищі. 

Академічна мобільність є найпершим та показовим маркером 

ефективності упроваджуваної національної та інституційної політики ІВО. Крім 

того, у науковому дискурсі активними є обговорення термінологічного дуалізму 

процесу переміщення через кордон в освітніх цілях, розрізняючи студентську 

мобільність і студентську міграцію. Для розуміння сутності й відмінності цих 

процесів ми спиралися на науковий доробок Н. Авшенюк, С. Бюргера, 

Б. Вахтера, Х. де Віта, Т. Жижко, С. Карапетяна, Ю. Ланзендорфа, Л. Рамблі, 

Д. Свириденко, Л. Сокурянської, У. Тайхлера, І. Ференц та ін. 

Регулювання на національному та інституційному рівнях впливу 

євроінтеграції в галузі вищої освіти та управління ЗВО, децентралізацію у сфері 

вищої освіти, автономію університетів, вплив Болонського процесу й ІВО та 

пов’язані процеси висвітлили у своїх працях А. Амарал, М. МакЛендон, 

К. Масселін, П. Маасен, Г. Нів, П. Пабіан та ін., українські дослідники 

В. Бакуменко, С. Бех, М. Згуровський, М. Карпа, В. Корженко, В. Кремень, 

Ю. Рашкевич, І. Семенець-Орлова, О. Шеломська, С. Шитікова, Р. Шиян та ін. 

Питанням кореляції цінностей вищої освіти та ІВО, впливу ІВО на розвиток 

університетської освіти, її імперативів для стейкхолдерів і системи державного та 

інституційного управління загалом переймалися Д. Герцюк, П. Мунен, Т. Ноккала,  



 24 

Г. Нечански, П. Маасен, А. Осіпян, Дж. Олсен та ін.; український досвід описували 

М. Дебич, В. Зінченко, Д. Карамишев, І. Степаненко, В. Стрельцов, І. Сікорська, 

О. Шипко та ін.   

Крім того, ми послуговувались науковим доробком провідних українських 

спеціалістів із державного управління та публічного адміністрування, управління 

вищою освітою (Л. Бєлова, Т. Бєльська, В. Бульба, Л. Гаєвська, Т. Лукіна, 

О. Пархоменко-Куцевіл, Н. Протасова, О. Поступна, О. Степанко та ін.). 

Враховуючи складність та багатоаспектність супутніх проблем розвитку 

системи вищої освіти України та не до кінця осягнуті можливості та ризики від  

інтеграційних процесів, невирішеною залишається проблема обґрунтування 

теоретико-методологічних засад державної політики у сфері ІВО та адаптації їх 

до вітчизняних реалій з урахуванням потреб та особливостей розвитку України, 

що безпосередньо вплинуло на вибір теми, визначення мети і завдань 

дослідження. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дослідження виконано відповідно до науково-дослідної теми Приватного 

акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія 

управління персоналом» (ПрАТ «ВНЗ «МАУП»): «Теоретико-методологічні 

основи становлення української державності і соціальна практика: політичні, 

юридичні, економічні і психологічні проблеми» (номер державної реєстрації 

0113U007698), у рамках якої авторка висвітлює аспекти політико-правового 

забезпечення, суспільну значущість, перспективи, економічний зиск та 

ризикоформуючий потенціал для держави та ЗВО, що виникають у ході 

реалізації ІВО, а також на основі світового досвіду надає пропозиції щодо 

вдосконалення механізмів державного управління галуззю вищої освіти загалом 

та процесом ІВО зокрема.  

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в теоретико-

методологічному обґрунтуванні соціальних та історичних передумов ІВО крізь 

призму найкращих світових практик формування й реалізації відповідної 

державної політики, а також розробленні рекомендацій щодо можливості їхньої 

адаптації до умов сучасної України.  

Досягненню поставленої мети сприяло вирішення таких дослідницьких 

завдань: 

- розробити нову терміносистему, в основу якої було б покладено 

базові дефініції та дескриптори змісту ІВО через дослідження глобальних умов 

та закономірностей виникнення, становлення та видозміни міжнародних 

процесів у вищій освіті;  
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- визначити методологію дослідження управлінських процесів у галузі 

вищої освіти та ІВО; 

- проаналізувати висвітлення основних аспектів та супутніх процесів 

ІВО у вітчизняному науковому дискурсі для визначення базових понять 

дослідження, зокрема поняття «вимушена інтернаціоналізація»;   

- здійснити системний аналіз наявних доктрин, концепцій та видоформ 

міжнародних процесів у вищій освіті з метою обґрунтування змісту поняття «е-

інтернаціоналізація»; 

- систематизувати основні принципи та закономірності управлінських 

стратегій менеджменту ІВО, ґрунтуючись на функціонально-структурних 

можливостях системи публічного управління України;  

- встановити особливості трансформацій у галузі вищої освіти як 

базового критерію дослідження еволюції підходів до закріплення та 

імплементації ІВО в європейську освітню стратегію;  

- охарактеризувати сенсозміст освітніх реформ в Україні крізь призму 

оцінювання правового забезпечення, взаємодії органів державного управління в 

інших секторах, потенціалу для державної політики ІВО; 

- здійснити обґрунтування ролі інституційного управлінського та 

менеджерського потенціалу для ефективного упровадження ІВО в Україні;  

- визначити характер впливу економічних та суспільно-політичних 

чинників, особливості внутрішньо- та міждержавних відносин на основі 

компаративного аналізу динаміки та форм ІВО в світі та Україні з метою 

розкриття сенсозмісту національних освітніх реформ; 

- обґрунтувати систему заходів для ефективної державної політики у 

сфері ІВО та забезпечення умов їх виконання на прикладі України. 

Об’єктом дослідження є державна політика інтернаціоналізації вищої 

освіти. 

Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади державної 

політики інтернаціоналізації вищої освіти в Україні.  

Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що, зважаючи на 

мультизадачність інтернаціоналізації, яка не локалізована лише в секторі вищої 

освіти, а задіює й інші галузі державного управління та дотична до питань 

націобезпеки, доцільність імплементації з огляду на її значний ресурсний 

потенціал для системи органів державного управління України видається 

обґрунтованою. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу дослідження 

становить система методів, каркасом якої виступають синергетика та діалектика 
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як основні міждисциплінарні концепції наукового пізнання, предметом вивчення 

яких є нелінійний розвиток та взаємодія елементів у межах єдиної складної 

системи, здатної самоорганізуватися з хаосу в періоди нестабільності (іноді під 

впливом атрактора).  

На потужний методологічний каркас було нашаровано загальнологічні, 

загальнонаукові, внутрішньо- та міждисциплінарні методи (бібліографічний, 

лінгвістичний, контекстний, змістовно-правовий та ін.). Загалом, методологічний 

інструментарій дослідження характеризується комплексністю та містить: аналіз 

(виокремлення структурних елементів процесу ІВО, з’ясування ролі та функцій 

усіх стейкхолдерів, їхніх потреб, інтересів, вимог тощо); синтез (поєднання 

особливостей кожної окремої складової ІВО та розкриття змісту їх як єдиного 

цілого, опис місця та ролі цих складових частин у загальнонаціональній системі 

управління процесами у вищій освіті; синтез державно-управлінських концепцій 

тощо); історичний (визначення вектору і динаміки розвитку процесу ІВО в 

розрізі часового континууму, починаючи від перших проявів процесу, який 

отримає пізніше в науковому дискурсі назву «ІВО», та завершуючи 

дослідженням його сучасного характеру і динаміки); логічний; порівняльний; 

узагальнення.  

Серед різновидів аналізу було використано: термінологічний аналіз для 

розкриття сенсозмісту досліджуваних державно-управлінських та освітньо-

наукових концептів шляхом виявлення та уточнення значень і контекстів 

основоположних термінів, адекватного перекладу їх із мови походження 

(англійської); системно-структурний аналіз для встановлення фокусу уваги, 

змістових засад, механізмів взаємодії державних інституцій та ЗВО в ході 

реалізації ІВО; системно-аналітичний метод, що дав змогу узагальнити наукові 

концепції щодо форм і методів реалізації ІВО, складових елементів ІВО, 

напрацювання та пропозиції провідних закордонних та вітчизняних дослідників 

ІВО, спеціалістів в інших, дотичних, галузях державного управління з метою 

виявлення тенденцій і закономірностей та ефективних аплікації на реалії доби і 

ситуацію в Україні; системно-функціональний аналіз для з’ясування впливу 

зовнішнього середовища й загальних процесів планетарного масштабу, що 

охоплюють усі сфери життєдіяльності людини, формують запит на 

парадигмальні зміни та форматують державно-управлінський потенціал у тому 

чи іншому сегменті; системно-генетичний аналіз, націлений на дослідження 

особливостей започаткування процесу ІВО, еволюції, розвитку та динаміки руху 

її драйверів, з одного боку, та диференціацію й удосконалення механізмів 

державного управління процесами у вищій освіті (для розкриття зумовленості 
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ІВО чинниками макро-, мезо- і мікросередовища, залежності від суб’єктного 

потенціалу її учасників тощо) – з іншого. 

Кросдисциплінарність закладено в саму тему дисертаційного 

дослідження, яка створює підґрунтя для бінарності опцій: рівня ІВО та рівня 

державного управління цим процесом, що досягнуто за допомогою глибокого 

аналізу процесів у двох сферах – освітній та управлінській, синтезу основних 

концепцій та механізмів обох галузей знань. За допомогою методу «Діаграма 

Венна» вдалося наочно продемонструвати зав’язки між множинами методів та 

аспектів застосування комплексу заходів імперативно-регулятивного характеру в 

галузі вищої освіти з боку системи органів публічного управління та 

адміністрування.  

Важливим інструментом підготовки цього дисертаційного дослідження 

став метод опрацювання інформаційних джерел. Для уникнення хибного 

розуміння через неадекватний переклад більшість міжнародних документів було 

опрацьовано мовою оригіналу (іноземними – англійська, французька).  

Інформаційними джерелами стали: офіційна законодавча і нормативна 

база України, програмні документи державних органів виконавчої влади, 

офіційні матеріли Міністерства освіти і науки (МОН) України, публічні звіти 

міжнародних організацій (ЄС, Єврокомісія, Організація економічного 

співробітництва і розвитку, Євростат та ін.), відкриті онлайн-бази даних 

європейського освітнього простору, монографії та академічні статті провідних 

вітчизняних і закордонних вчених, а також особисті напрацювання дисертантки. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у вирішенні 

актуальної наукової проблеми з теоретико-методологічного обґрунтування 

соціальних та історичних передумов ІВО крізь призму найкращих світових 

практик формування й реалізації відповідної державної політики, а також 

розробленні рекомендацій щодо можливості адаптації їх до умов сучасної 

України. Найбільш важливими науковими результатами, що відбивають ступінь 

та зміст отриманої наукової новизни та виносяться на захист, є такі: 

уперше: 

- розроблено терміносистему, в основу якої покладено базові дефініції 

та дескриптори змісту ІВО через логіко-семантичний синтез сутнісних ознак 

процесів глобалізації та ІВО у вимірах трьох смислових концептів «публічне 

управління – публічне адміністрування – державне управління», що, на відміну 

від напрацювань, що існують, відтворює цілісну наративну структуру й дозволяє 

позбутися термінологічної плутанини та неусвідомленого послуговування 

англомовними термінами (обсяг яких значно перевищує українські через 
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розгалужену теоретичну та практичну розробленість ІВО за кордоном) у 

вітчизняному науковому дискурсі та законотворчій практиці; 

- уведено в науковий обіг поняття «е-інтернаціоналізація» – як спосіб 

налагодження процесів, контактів між інституціями однієї держави та їхніми 

зарубіжними партнерами у сфері зовнішніх освітніх зносин, спрямованих на 

розвиток ІВО та досягнення її основної мети, які через тимчасові регіональні чи 

світові обмеження відбуваються без фактичного перетину кордонів, засобами 

цифрових технологій в е-форматі, але при цьому не є частиною чинного процесу 

дистанційного навчання, а також взаємодії органів державного галузевого 

управління однієї держави та відповідних органів інших держав та/або 

міжнародних освітніх організацій з метою контролю й унормування 

вищезазначеного способу реалізації ІВО;  

- сформульовано авторський підхід до концепту «вимушена 
інтернаціоналізація», зміст якого розкривається через компаративний аналіз 

методів взаємодії органів публічної влади й освітніх інституцій за умов 

зростання вимушеного спонтанного переміщення осіб (зміна місця проживання) 

та глобальної пандемії COVID-19, що одночасно формує комплекс завдань як для 

галузі вищої освіти, так і для органів публічної влади України, з-поміж яких: 

збереження мобільності (внутрішньої та транскордонної); перегляд змісту 

навчання та зміна освітнього інструментарію для вимушено переміщених 

споживачів освітніх послуг та в разі переходу на «е-інтернаціоналізацію»; 

забезпечення безперервності процесу ІВО; забезпечення прогнозованості та 

врахування ризиків у процесі ІВО, розроблення механізмів державної та 

інституційної політики реагування (відносна прогнозованість проти повної 

непередбачуваності); залученість міжнародних організацій до розроблення 

нормативного обґрунтування та моніторингу ІВО; 

- обґрунтовано авторське бачення системи заходів щодо формування 

ефективної державної політики у сфері ІВО та забезпечення умов її реалізації, 

яке ґрунтується на синергії підходів до інституціоналізації ІВО у внутрішній та 

зовнішній політиці України з дотриманням принципу субсидіарності й 

узгодженості з галузевою політикою ЄС, за якої всі учасники є бенефіціарами і 

забезпечується дотримання принципу сталого розвитку системи вищої освіти:  

а) на міжнародному рівні – сприяє залученню держави до 

транснаціональних процесів та чинить іміджевий вплив; 

б) призводить до пролонгованого позитивного ефекту на розвиток 

держави, незалежно від політичної кон’юнктури, що особливо актуально в 

контексті вхідної ступеневої академічної мобільності, 



 29 

в) стимулює розвиток суміжних галузей, задіяних у її реалізації 

(конкурентоспроможні навчальні програми та цінова політика ЗВО, відповідність 

до світових стандартів у галузі вищої освіти створюють передумови для 

підвищення попиту на освітні послуги); 

г) містить у собі певні ризики для держави та її безпеки; 

удосконалено: 

- обґрунтування ролі інституційного управлінського та 

менеджерського потенціалу для ефективного упровадження ІВО на мікро- 

(університетському), міді- (державному) та макро- (міжнародному) рівнях, що 

передбачає, зокрема, задіяння лідерського потенціалу адміністративного складу 

ЗВО, наявність окремого стратегічного програмного документа «Стратегія 

інтернаціоналізації університету», окремого спеціалізованого структурного 

підрозділу науково-практичного забезпечення реалізації ІВО з чітким механізмом 

добору кадрів, активної міжнародної діяльності ЗВО, що сукупно сприяє його 

візуалізації на міжнародній арені та покращанню рейтингів, підвищенню 

загального та галузевого позитивного іміджу держави в регіоні та світі, розвитку 

партнерських відносин і поширенню добрих практик; 

- підхід до розкриття сутнісних характеристик різних типів 

освіти/навчання (формальної, неформальної, інформальної) з обґрунтуванням 

необхідності їхнього законодавчого розмежування та закріплення, 

термінологічної конкретизації на підставі доведеної важливості для розвитку 

освіти та ІВО в Україні, яка набула особливої актуальності в період пандемії 

коронавірусу Covid-19; 

- систему узагальнень та систематизації темпоральних, ідеологічних, 

суспільно-політичних та економічних детермінантів виникнення та видозміни 

ІВО та практик ефективної імплементації їх в освітньо-науковий та 

управлінський процеси на державному та інституційному рівнях (аналіз практик 

багатьох країн демонструє, що хоча дизайн внутрішніх академічних та 

адміністративних структур значною мірою належить до зони відповідальності 

університетів, структури управління, стилі та склад керівництва часто 

формуються національними законодавчими рамками. Використання подвійних 

управлінських структур в європейських університетах зараз є більш поширеним, 

ніж більш традиційна унітарна система, це гарантує демократичність та 

прозорість процесу прийняття рішень та убезпечує від монополізації 

повноважень. Крім того, зовнішні стейкхолдери все більше залучаються до 

структур управління університетами, особливо в країнах, де університети мають 

більше ніж один керівний орган, вони виконують не лише дорадчу функцію, а й 
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можуть повноцінно брати участь у процесі прийняття рішень);   

дістали подальшого розвитку:   
- дослідження функціонально-структурних можливостей публічного 

управління, міжгалузевої взаємодії для визначення зовнішніх факторів впливу та 

причинно-наслідкових зв’язків між розвитком вищої освіти та 

трансформаційними суспільними процесами на прикладі залежності прогресу 

теоретико-методологічного розроблення та упровадження ІВО в Україні, 

інтеграції в Європейський освітній простір та динаміки демократизації, 

децентралізації, реформування, кадрового забезпечення різних галузей 

державного управління в Україні;  

- розкриття сенсозмісту освітніх реформ в Україні крізь призму 

оцінювання правового забезпечення, взаємодії органів державного управління в 

інших секторах, потенціалу для державної політики ІВО, що дозволило дійти 

висновків як про некомпетентний підхід до розроблення політики, її правового 

забезпечення, так і про відсутність управлінської стратегії, командно-

директивний характер управління галузевими процесами та відсутність 

висхідного зворотного зв’язку по вертикалі влади через безініціативність та 

теоретико-методологічну нерозробленість ІВО на інституційному рівні, що в 

сукупності спричинило суттєве відставання вітчизняної наукової думки та державно-

управлінських стратегій реалізації ІВО від регіональних/світових, орієнтацію на 

результат без належного усвідомлення, закріплення та забезпечення процесу;    

- методологія дослідження управлінських процесів у галузі вищої 

освіти та ІВО шляхом упровадження авторського методу «3D-аналізу», який 

розглядає кожну істотну складову досліджуваних процесів за методом «3D-

аналізу» крізь призму зацікавленості, рушійної сили та динаміки (Devotion – 

Drivers – Dynamics): devotion (зацікавленість, відданість): усі актори і 

стейкхолдери на національному і міжнародному рівнях, колегіальні та 

індивідуальні; drivers (рушійні сили, стимули): 1) на рівні держави: 

зовнішньополітична стратегія, інтеграційні рухи і процеси; 2) на світовому рівні: 

глобалізм, нові центри сили міжнародних відносин, новий світовий порядок, 

розстановка політичних сил; dynamics (динаміка): напряму залежить від 

конфігурації показників за попередніми параметрами (devotion + drivers).  

Практичне значення одержаних результатів визначається можливістю 

використання їх відповідними органами публічної влади під час розроблення й 

упровадження стратегій ефективної ІВО в Україні, реформи галузі вищої освіти з 

урахуванням найкращих світових практик і вимог ІВО. Не менш затребуваним є 

також використання окремих положень і висновків дисертаційного дослідження 
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у викладацькій і навчально-методичній діяльності, адже дисертацію присвячено 

актуальному міжнародному тренду в галузі університетської освіти.  

Окремі результати дисертаційного дослідження знайшли своє конкретне 

практичне застосування в роботі: Департаменту персоналу, організації освітньої 

та наукової діяльності МВС України (акт упровадження від 28 листопада 2018 

р.), Управління взаємодії з Державною міграційною службою України МВС 

України (акт упровадження від 11 березня 2019 р.), Громадської організації 

«Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління» (довідка № 1-

11/19 від 21 листопада 2019 р.), Київського університету імені Бориса Грінченка 

(довідка № 80-н від 19 грудня 2019 р.), ПрАт «ВНЗ «МАУП» (довідка від 

10 лютого 2020 р.)  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійно 

виконаною науковою працею. Усі сформульовані висновки, теоретичні та 

практичні результати отримані особисто авторкою під час підготовки дисертації, 

відображають стилістику авторки, тобто власне бачення, розуміння та 

формулювання явищ і процесів. У дисертаційному дослідженні відсутні 

запозичення та посилання на кандидатську дисертацію, не використовувались 

також ідеї співавторів окремих наукових публікацій [3; 28; 30]. Внесок авторки в 

опублікованих у співавторстві роботах конкретизовано в списку публікацій. 

Апробація результатів дослідження. Основні наукові положення 

дисертації та практичні результати дослідження доповідались та обговорювались 

на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, 

свідченням чого є опубліковані тези виступів та сертифікати учасника. Зокрема, 

певні теоретико-методологічні аспекти виникнення, еволюції, державного 

регулювання й упровадження ІВО було оприлюднено: на 30-й Міжнародній 

науковій конференції «Перспективи розвитку науки» (Моррісвіл, США, 2018); 

міжнародних науково-практичних конференціях: «Universum View 2» (Суми, 

2018), «Європейській вимір реформування публічного управління в Україні» 

(Київ, 2018), «Universum View 13» (Рівне, 2019), «Державне і муніципальне 

управління: теорія, методологія, практика» (Запоріжжя, 2019), «Актуальні 

проблеми модернізації недержавної освіти в Україні у контексті світових 

тенденцій і національної практики» (Київ, 2019), «Державне управління в 

Україні: виклики та перспективи» (Запоріжжя, 2019), «Державне і муніципальне 

управління: теорія, методологія, практика» (Запоріжжя, 2020); «Розвиток 

української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів» (Київ, 

2020); Всеукраїнській науково-практичній конференції за міжнародною участю 

«Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, 
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міжнародний досвід» (Одеса, 2018); ІІІ Всеукраїнській науковій конференції 

«Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики» (Дніпро, 2018); 

всеукраїнських науково-практичних конференціях «Сучасна українська держава: 

вектори розвитку та шляхи мобілізації ресурсів» (Одеса, 2019), «Європейський 

вимір реформування публічного управління в Україні» (Київ, 2016; 2019).   

Крім того, авторське бачення сукупності завдань до розв’язання задля 

успішного розроблення та імплементації державної інтеграційної політики 

загалом і в галузі вищої освіти зокрема було викладено в науковому проєкті, що 

отримав визнання й фінансування за програмою ЄС «Еразмус+» напрям Жан 

Моне: «Державне-міжнародне-суспільне: європейські цінності та норми, що 

формують завдання  міждисциплінарного навчального модуля (State-International-

Public: European values and norms determining interdisciplinary university module, 

STIPENDIUM)»  № 611217-EPP-1-2019-1-UAEPPJMO-MODULE. Координатором 

проєкту є дисертантка, термін його реалізації – 2019–2022 рр., цільова аудиторія 

– здобувачі освіти третього (освітньо-наукового) рівня.  

З-поміж іншого, тема державної політики у сфері ІВО в теоретичній і 

практичній її частині була поглиблена авторкою в рамках заходів програми 

«Еразмус+» національного (Київ, 2018; 2019) та міжнародного (Гранада, Іспанія, 

2019; Фоджа, Італія, 2019) рівнів, що підтверджено сертифікатами учасника. 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження було 

опубліковано: 1 одноосібну монографію «Світовий досвід державного 

управління транскордонними процесами у вищій освіті: цінності, переваги, 

завдання для України» (18,3 друк. арк.); 2 розділи монографій, виданих у 

країнах-членах ЄС та ОЕСР англійською мовою (2 друк. арк.); 23 наукові статті 

(одноосібно), з них: 4 – в електронному фаховому виданні, індексованому в Index 

Copernicus International (Республіка Польща), Google Scholar, Crossref; 8 – у 

друкованих наукових фахових виданнях України, що включені до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща); 11 – у 

друкованих виданнях, внесених до Переліку наукових фахових видань України, у 

яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових 

ступенів у галузі «Державне управління»; 16 публікацій матеріалів участі та тез 

виступів на всеукраїнських та міжнародних конференціях, серед яких 14 – 

одноосібні та 2 – колективні публікації  матеріалів участі.  
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РОЗДІЛ 1 

ДЕТЕРМІНАНТИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ ДЕРЖАВНО-

УПРАВЛІНСЬКИХ АСПЕКТІВ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ 

 

 

1.1. Світоглядні та ситуативно-об’єктивні закономірності, принципи 

й концепції інтернаціоналізації вищої освіти в Європі 

 

Відповідно до «діалектичної тріади» Гегеля будь-який динамічний процес 

має стадії виникнення за певних історичних умов, становлення та розвитку, 

перебуваючи у безперервному русі переходу кількісних змін в якісні, єдності і 

боротьби протилежностей, заперечення заперечення. Закон діалектики 

вибудував архітектуру дослідження і зумовив його логіку в контексті 

державного управління освітніми процесами на макро, мезо і мікро рівнях. 

Якщо аналізувати фактори, що зумовили виникнення ідеї збагачення 

освітнього процесу методами інтернаціоналізації університетської освіти через 

вироблення спільних вимог і стандартів якості, то констатуємо, що багато 

дослідників ІВО нараховують цьому процесу 25-30 років і пов’язують його з 

глобалізацією. Так, приміром, М. Ван дер Венде на щорічній конференції 

Європейської Асоціації Університетів (ЄАУ) відмітила, що процес 

інтернаціоналізації вищої освіти (ІВО) є відповіддю університетів на 

глобалізацію» [1]. Провідний спеціаліст з ІВО в Амстердамському університеті 

прикладних наук та Католицькому університеті Мілана Ханс де Віт ще 

наприкінці 1990-х констатував, що «глобалізація суспільств і ринків та її 

наслідки для вищої освіти, а також нове суспільство знань, засноване на 

використанні ІКТ, докорінно змінює спосіб функціонування ЗВО та характер 

ІВО» [2, с. 11]. Міжнародна Асоціація університетів (МАУ) у п. 2 програмного 

документу «Підтвердження академічних цінностей у інтернаціоналізації вищої 

освіти: заклик до дій» («Affirming Academic Values in Internationalization of 
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Higher Education: A Call for Action», 2012) відзначає, що «глобалізація є 

найважливішим контекстним фактором, що формує інтернаціоналізацію вищої 

освіти» [3, с. 1]. Укладачі програмного документу ЮНЕСКО «Тенденції 

глобальної вищої освіти: шляхом академічної революції» («Trends in Global 

Higher Education: Tracking an Academic Revolution», 2009) наголошують, що 

«сили глобалізації чинили величезний вплив на вищу освіту протягом 

останнього десятиліття, а інтернаціоналізація стала першою реакцією на це 

явище» [4, с. 4]. 

Проте видається обґрунтованим полемізувати про причинно-наслідковий 

зв'язок глобалізації та інтернаціоналізаційних тенденцій у вищій освіті. Якщо 1) 

взяти за основу візію Дж. Найт, що «інтернаціоналізація вищої освіти є процесом 

інтеграції міжнародного, міжкультурного виміру у здійснювані закладом вищої 

освіти викладання, дослідження і служіння суспільству» [5, с. 2]; 2) згадати, що 

основним пріоритетом розвитку ІВО було стимулювання студентської 

академічної мобільності та 3) констатувати, що англійська мова укоренила свої 

позиції як мова між інституційного спілкування в галузі вищої освіти і набула 

статусу обов’язкової до вивчення саме завдяки інтеграції міжнародного 

компоненту в усі види і рівні діяльності університетів, то простежується чітка 

аналогія з організацією університетської освіти у ХІ-XV століттях.  

Економічна політика є однією зі сфер відповідальності держави, 

корелюється із загальною стратегією розвитку останньої та узгоджується з 

іншими державними політиками. Тому, зрозумілим є вплив економіки на 

освітню галузь та ІВО, а відтак – усвідомленими видаються потреба вивчення 

процесів в одній галузі крізь призму зв’язків з процесами в інших галузях та 

встановлення взаємозалежностей і виявлення тенденцій в управлінні ними.     

Поява перших університетів, які являли собою об’єднання відомих учених 

і вчителів, невдоволених засиллям схоластики та неувагою до нових концепцій 

та знань, та їхніх учнів, послідовників, адептів датується початком ХІ ст. В той 

час у начальному процесі науки (богослов’я, медицина, філософія) неодмінно 

поєднувались з молитвою, виконуючи запит церкви запропонувати незвичне 



 35 

тлумачення слова божого через нові філософські концепції і нести його у маси. 

Домінування богослов’я над усіма науками та консервативні традиції церковних 

шкіл відобразилось на змісті університетської освіти, що гальмувало розвиток 

наук, адже нетрадиційні й новаторські погляди розцінювались як єресь, а їх 

автори піддавались гонінням. Середньовічні університети сприяли 

урбаністичному розвитку (те, що і в наш час є важливим пунктом цінностей 

вищої освіти, дотримання яких визначає соціальну місію університетів діяти на 

благо громади, яку він обслуговує): через переслідування з боку церкви вчені 

часто мігрували від університету до університету разом із своїми 

послідовниками, учнями, стимулюючи притік відвідувачів до нового міста та, 

відповідно, додаткове фінансування, адже вже в ті часи існувала практика, коли 

студенти ходили по різних містах, щоб послухати виступи й  промови відомих 

лекторів (праобраз сучасної академічної мобільності). Сприяла такому вільному 

переміщенню студентів та учених та сприйняттю матеріалу єдина мова 

викладання – латина.  Крім того, перші університети, які називались “universitas 

magistrorum et sсholarium” (об’єднання, спілка викладачів та студентів), діяли на 

засадах самоврядування і не підпорядковувались міській владі та церкві, окрім 

тих, що були засновані церковними орденами, що сформувало основи і традиції 

сучасної політики автономії університетів. Тобто, фактично всі три ознаки, 

визначені сучасними теоретиками як маркери ІВО, були присутні в організації 

університетської системи вже в ХІ-ХІІ ст.   

Першою спробою централізації державної політики в галузі 

університетської освіти був наказ, виданий у червні 1224 р. Фрідріхом II при 

заснуванні університету у м. Неаполь: місцевій молоді заборонялось відвідувати 

інші університети, а всім юнакам було наказано приступити до навчання з 

початком академічного р..  

З середини ХІІ ст. почало відбуватись багато соціальних змін: розвиток 

торгівлі, прискорення урбанізації, поява і розширення середнього класу, 

бюрократизація і т.п. – все це значно ускладнило суспільних відносин, але 

спричинило необхідність підготовки фахівців за певними напрямами, чим ще 
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більше укріпило позиції університетів в суспільстві і визнання їх провідної ролі 

у розвитку промисловості. Вони являли собою гільдії вчителів та студентів, що 

обслуговували локальні групи інтересів. Їхня діяльність була зумовлена «духом» 

ефективності Середньовіччя, коли вищу освіту сприймали як функціональну 

перевагу для випускників переважно у фінансовій формі. Хоча дослідження і 

проводились в університетах, вони були результатом індивідуальних ініціатив, а 

не частиною інституційної політики, університети в першу чергу позиціонували 

себе як професійні організації, які виступали за зростання добробуту своїх 

членів. 

Рання сучасна епоха, XVI-XVIII ст., характеризується проведенням 

інституційного затвердження суверенних держав в межах певних кордонів і 

ментального засвоєння ідеї націоналізму, що відчутно вплинуло на концепцію 

університетської освіти. Прирощення державою національних рис 

перепідпорядкувало університети службі уряду/ монархії, які поставили за мету 

структурування державних установ, звузивши в такий спосіб академічну 

автономію. До функцій університетів відносилось викладання, дослідження та 

надання послуг громаді. Роль держави та її вплив на університетську освіту 

полягав у встановленні патронатної управлінської моделі відносин в площині 

держава – університет, перетворивши останній в інструмент розвитку державної 

еліти. Крім того, університет сприймався як соціально-політична та ідеологічна 

гілка влади для служіння системі органів державного управління за принципом 

«держава захищає дію університету; університет захищає думку про державу» 

[6, с. 83]. 

Першим вітчизняним навчальним закладом, який увібрав у себе традиції, 

форми організації навчання, ідеологію та ідеї змісту освіти європейських 

університетів, уособлював новий зразок відносин між освітнім закладом та 

органами управління на мікро (національному) та макро (міжнародному) рівнях 

та став піонером реалізації принципів самоврядування та процесу ІВО в Україні, 

є Києвo-Мoгилянcька академія (1615-1817 рр.) (далі – Академія, авт.). Варто 

відмітити, що запроваджена в Академії ієpapxiчно-cтyпeнeвa cтpyктypa освіти, 
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принципи врядування, права та привілеї спудеїв та викладачів, не властивих 

тогочасним братським школам та єзуїтським навчальним закладам, стали 

інноваційними та  прогресивними елементами адміністрування освітніх процесів 

не лише серед східнослов’янських університетів, а й значно випередили 

європейські університети у тому, що стосується осмислення, концептуалізації та 

імплементації подібних принципів у модель університетського функціонування. 

До прикладу, Гумбольдтівська концепція освітньо-наукової та адміністративної 

системи університету оформилась лише на початку XIX ст. Тому, на нашу 

думку, могилянську (українську) освітню ідеологію (термін відсутній в 

науковому обігу, вжито авторкою вперше) можна поставити в один ряд з більш 

відомими німецькою, французькою, англійською та американською освітніми 

моделями, спонукаючи науковий дискурс прийняти до уваги хронологічні, 

еволюційні, академічні, інституційні, адміністративні аспекти та причинно-

наслідкові зв’язки. Нажаль, припинення існування у 1817 р., в період, коли 

вищеперераховані європейські та англо-саксонські концепції класичних 

університетів отримали теоретико-методологічне закріплення та апробацію на 

практиках у відомих університетах, не дозволила Києво-Могилянській академії 

розвинути і затвердити свою освітню ідеологію в єдину східнослов’янську 

модель організації університетської освіти.  

Освітній процес в Академії тривав 12 років і був диференційованим у 

відповідності до здібностей та потреб здобувачів освіти (ординарні та 

неординарні класи), а також за ступенями навчання, при чому в Академії діяв 

імперативний принцип наступності та послідовності проходження цих ступенів 

(в наш час університети пропонують трирівневу систему вищої освіти). Академія 

мала право на самоврядування та автономію (власний судовий орган, право 

присудження наукових ступенів та видачу документу про освіту – сертифікату з 

підписами ректора та префекта, пpaвo на власний розсуд розпоряджатись 

чacтиною церковних коштів на освіту тощо). Серед цінностей Академії були 

рівний доступ до вищої освіти, студентоцентризм (слухачі Академії звільнялись 

від служби в армії), академічна свобода (викладачі, які мали докторський 
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ступінь, отримували право викладати будь-де), культурна ідентифікація та 

єднання слов’янських народів, розвиток культури та літератури, служіння 

громаді (братству, церкві), академічний рівень та якість вищої освіти 

(підтверджено грамотами Папи Римського, російських царів Івана V (1694 р.) та 

Петра I (1701 р.), а відповідно до Гадяцького трактату (1658 р.) Річ Посполита 

урівнювала Академію в правах з Ягелонським університетом) [7].  

Академія також була центром міжнародної освіти України протягом двох 

століть свого існування. Адміністративні основи та визнані на міжнародному 

рівні стандарти якості впроваджуваної освітньої діяльності приваблювали до 

Академії іноземних студентів: росіян, білорусів, молдаван, сербів, боснійців, 

чорногорців, болгар, греків та італійців (вхідна академічна мобільність). 

Викладання латиною, «розширений» перелік освітніх курсів (посилене вивчення 

іноземних мов, серед яких були грецька, польська, німецька, французька, 

єврейська та російська; історія; географія; математика, яка містила в собі курси з 

алгебри, геометрії, оптики, діоптрики, фізики, гідростатики, гідравліки, 

архітектури, механіки, математичної хронології); музика та нотний спів; 

малювання; вище красномовство; медицина; сільська та домашня економіка; 

світське та церковне право; теологія та ін.) відповідали кращим практикам 

європейських університетів та надавали випускникам Академії змогу 

продовжити навчання в будь-якому університеті Європи (вихідна академічна 

мобільність). Звісно, як і в Європі, відбувались міграційні процеси викладачів та 

лекторів та груп студентів, які прибували до Києва прослухати лекцію того чи 

іншого лектора Академії (праобраз гостьових лекцій, гостьових академічних 

обмінів). Крім того, видатні випускники дуже прославили і Академію, і Україну і 

за життя, і потому (мережа випускників, alumni network). Академія стала 

визнаною школою підготовки державних діячів та видатних управлінців 

(випускниками були Іван Мазепа, Пилип Орлик, Павло Полуботок, Іван 

Скоропадський та Іван Самойлович, а також Канцлер Російської імперії 

Олександр Безбородько), діячів культури та мистецтва, видатних релігійних 

діячів (наприклад, Феофан Прокопович), науковців (М. Ломоносов), філософів 
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(Григорій Сковорода) та ін. Небезпідставним буде твердження про те, що 

сучасні українські ЗВО є спадкоємцями цього закладу завдяки видатним 

випускникам Академії, які створили власні наукові концепції та школи, на 

основі яких в подальшому і розвивалась українські вища освіта та наука. Всі 

вищеперераховані аспекти сьогодні об’єднані теоретиками та практиками у 

концепцію «інтернаціоналізація вищої освіти», що вкотре доводить 

прогресивність підходів до організації освітньої діяльності в тогочасній Україні, 

високий ресурсний потенціал для досягнення високої якості освіти, непересічні 

менеджерські якості для створення впізнаваного та високо оціненого на 

міжнародній арені бренду та розуміння важливості транскордонних процесів у 

вищій освіті [8].  

На початку XIX ст. спостерігається зміна ціннісної парадигми тогочасного 

суспільства, утвердження держав-націй, що сформувало запит на новий тип 

організації університетської освіти, відхід від організаційної моделі та місії 

церковних та братських шкіл як закладів освіти. На підставі таких соцієтальних 

трансформацій Вілльєм фон Гумбольдт розробив та впровадив нову концепцію 

розвитку вищої освіти та модель організації класичного університету, яку було 

покладено в основу функціонування новоствореного Берлінського університету 

(1810 р.). В теорії Гумбольдта пропагувалась модель академічної діяльності, яка 

стоїть на принципах доступності вищої освіти, соціальної відповідальності, 

автономії університетів, єдності викладання та досліджень та принципу 

академічної свободи як у виборі методів поширення знань, так і їх засвоєння [9]. 

Саме із запровадженням Гумбольдтівського підходу до ведення освітньої 

діяльності в університетах в світі встановилась академічна модель з бінарною 

функцією поєднання дослідження та викладання як основою академічної 

діяльності та принципом автономії в управлінні університетами та успішним 

поєднанням академічних свобод та обов’язковістю виконання функцій 

державного та суспільного (громадського) призначення. Подібна структурно-

академічна парадигма передбачала відчутне обмеження втручання держави в 

освітній процес, збільшення автономії та надання університетам статусу 
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дотаційних державних установ, що мали право отримувати матеріальне 

забезпечення для розвитку науки та виробляти власні стандарти освітньої 

діяльності. Інноваційна децентралізована модель швидко утвердилась в 

академічному середовищі, вивівши німецькі університети в лідери на 

європейському ринку освітніх послуг, і за два століття завдяки своїй 

гармонійності лягла в основу організації систем вищої освіти багатьох держав 

[10]. 

Варто зазначати, що модель фон Гумбольдта була прогресивною, але не 

єдиною на той час. Майже одночасно у Франції виникла так звана 

«наполеонівська» модель організації освітнього процесу та врядування в 

університеті, яка на відміну від німецької передбачала значний ступінь 

підпорядкування університетів уряду, роздільну організацію освітньої та 

наукової діяльності та законодавче закріплення стандартів освіти та навчальних 

дисциплін.  

Загалом, окрім гумбольдтівської (німецької) та наполеонівської 

(французької) концепцій класичного університету виокремлюють ще 

ньюманівську (англійську) й американську моделі. Структуровано основні 

відмінності й атрибутивні характеристики можна зобразити в наступний спосіб 

(табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Характеристики систем освіт у XVII-XIX ст. 

Освітня 
система 

Місія Традиції вищої школи 

Гумбольдтівська 
(німецька) 

- університет є осередком 
культурної та ідеологічної 
ідентифікації; 
- заклад підготовки майбутньої 
політичної еліти та управлінців; 
- обов’язкове поєднання 
навчання і наукових 
досліджень; 
- автономія від владних 
структур у всіх видах 
впроваджуваної діяльності.  

-академічна свобода; 
-незаангажованість науки; 
-концентрація на дослідженнях; 
-внутрішній саморозвиток 
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Продовження табл. 1.1 

Освітня 
система 

Місія Традиції вищої школи 

Наполеонівська 
(французька) 

-публічний характер 
університетів і сильний вплив 
на них держави; 
-концентрація на навчанні, що 
потребувало окремої організації 
досліджень; 
-керівництво університету 
призначалось урядом і володіло 
монополією на прийняття 
рішень; 
-здійснювалось законодавче 
регулювання змісту освіти 

університет розумівся як місце 
навчання спеціалістів для державної 
служби 

Ньюманівська 
(англійська) 

-служіння суспільству як 
підстава функціонування; 
-відкритість; 
- баланс досягнення загальних і 
ринкових цілей. 

 

університет не повинен служити 
вузько практичним інтересам, а 
виключно пізнанню задля осягнення 
самої істини. Від німецької моделі 
відрізнявся певним відокремленням 
навчання від наукових досліджень, 
що і формувало основні функції 
університету: педагогічну та виховну  

Американська - служіння суспільству як 
основа функціонування; 
- відкритість; 
- рівновага між цілями 
загальними і ринковими. 

 

головною метою є виховання 
інтелектуалів та майбутніх 
реформаторів для сталого розвитку 
суспільства. Обов'язковим також є 
поєднання навчання та досліджень. 
Наголошується, що лише викладачі, 
які проводять наукові дослідження, 
мають достатній потенціал для 
творчості, щоб забезпечити 
інтелектуальний розвиток студентів. 
Місія університету визначається як 
місце остаточного формування 
системи теоретичних знань, яка 
розцінюється як засіб розвитку 
цивілізації. 

*укладено автором на основі [9] 

Варто зазначити, що всі університети поєднують риси щонайменше двох 

моделей з різною пропорцією атрибутивних характеристик. Незалежно від 

домінантної моделі до університетських функцій відносять в рівній мірі 

навчання молоді, наукові дослідження, формування цінностей і служіння 

місцевій громаді. Щодо долі тогочасних університетів, то Ф. Альтбах пише, що 

«коли університети відриваються від економічних і соціальних тенденцій, вони 
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стають нерелевантними і занепадають. Європейські університети, наприклад, які 

не адаптувались під вимоги і потреби доби Ренесансу і Промислової революції, 

втратили свою впливовість. Дійсно, французька революція повністю зруйнувала 

ідеологічні основи національних університетів, в той час як фон Гумбольдту 

вдалось винайти адекватну університетську модель у 1809 р., щоб врятувати 

німецькі освітні інституції» [11, с. 10]. 

З моменту появи такої диференціації освітніх систем інтернаціональний 

компонент полягав в тому, що їх поширення відбувалось за експортним 

принципом: від завойовника до колоній. Дослідження були орієнтовані на 

внутрішні проблеми і потреби окремої держави, а мобільність відбувалась 

спонтанно і не унормовано, переважно до великих провідних університетів за 

галузями знань. І йдеться не лише про країни третього світу, США, Канада та 

Австралія також відчули наслідки європейського імперативу в інституційній 

організації ЗВО. Ф. Альтбах відзначає, що «всі університети світу, за винятком 

Аль-Азхара в Каїрі, походять від тих самих історичних коренів – 

середньовічного європейського університету і, особливо, французької 

(наполеонівської) системи університету  з розгалуженою мережею факультетів, 

як в Університеті Парижу. Значна частина «незахідного» світу імплементувала 

європейські моделі функціонування університетів, нав'язані їм державами-

колоністами. Навіть ті країни, які не були колонізовані західними державами, як 

от Японія, Таїланд, Ефіопія і деякі інші, теж прийняли західну академічну 

модель. Це змусило значно змінити усталені академічні традиції корінних 

народів, як це сталось у Китаї. Базова структура інституту та орієнтація на 

викладання, наприклад, є основною характеристикою університетів в усьому 

світі, і походять вони із середньовічної європейської традиції» [12, с. 1-21]. 

Певні зрушення в усвідомленні важливості управління і координації 

міжнародного співробітництва і мобільності відбулись в період між Першою і 

Другою Світовими війнами: було створено Інститут міжнародної освіти (США, 

1919 р.) та Британську Раду (Великобританія, 1934 р.). Проте під час Другої 

світової війни та в повоєнний період ніякої діяльності не велося. Х. де Віт у 
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своїй книзі «Стратегії інтернаціоналізації вищої освіти» зазначає, що «Європа у 

той період була зосереджена на подоланні серйозних наслідків і руйнувань двох 

війн, кошти на міжнародні проєкти і грантові програми не передбачались 

взагалі. Науковці або стали жертвами війни, або емігрували здебільшого до 

США, Канади та Австралії. Саме ці країни, будучи зазвичай периферійними 

освітньо-науковими осередками на фоні Європи з її давніми академічними 

традиціями і університетським врядуванням, завдяки ситуації стали їх центрами. 

З іншого боку, вузькість культурних поглядів через відсутність досвіду 

міжнародної міжкультурної та освітньо-наукової співпраці та зарозумілість і 

зверхність через відчуття своєї політичної, економічної та військової переваги 

(США) все ще формували світогляд і впливали на інтенсивність та мотивацію 

щодо міжнародної освіти» [13, с. 7]. 

В 1960-1970-хх роках, з початком процесу деколонізації, саме країни 

третього світу стали плацдармом активного міжнародного співробітництва. 

Ідеологічні противники (СРСР та США), а також Західна Європа як осередок 

академічних традицій та США, Канада та Австралія як осередки інноваційних 

стратегій у вищій освіті вели боротьбу за ринки постачання освітніх послуг в 

Африці, Азії та Латинській Америці. З цього приводу Х. де Віт пише, що «в той 

період (1950-1980 рр.), міжнародне співробітництво в галузі освіти в Європі, 

США, Канаді та Австралії відбувалось по осі Північ–Південь, при чому напрям 

залежав від виду діяльності: потік студентів відбувався з Півдня на Північ, 

факультетів і фінансування – навпаки, з Півночі на Південь; все це мало значний 

результат, як хороший (поширення різних технологій і методик навчання), так і 

негативний (відтік мізків)» [13, с. 8].  

Ф. Альтбах також відмічає цю характеристику міжнародної діяльності 

середини ХХ століття, зазначаючи що «академічні переміщення обдарованої 

молоді всіх рівнів значною мірою спрямовані з півдня на північ – від країн, що 

розвиваються, до великих столичних академічних систем. Напевне, 80% 

міжнародних студентів світу приїжджають із країн, що розвиваються, і 

практично всі вони навчаються на Півночі <...> Велика кількість 
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найталановитіших науковців із країн, що розвиваються, працюють на Півночі. 

Чимало «мобільних» вчених подорожують мігрує для того, щоб зайняти роботу в 

інших країнах. Знову ж, потік переважно з Півдня на Північ... Крім того, 

інструктивні матеріали надходять у міжнародний обіг за тим же принципом. 

<…> Зростає практика використання єдиної навчально-дидактичної літератури, 

матеріалів та навчальних програм по всьому світу, це неабияк підтримується 

розширенням впливу багатонаціональних видавців, Інтернету та баз даних, а 

також зростаючою кількістю професорів, які повертаються додому після 

навчання за кордоном з ідеями щодо організації навчального процесу та 

досліджень у своїх ЗВО. Укладачами рекомендованих матеріалів є переважно 

великі академічні системи Півночі, перевага – за США, Великобританією та 

Францією. Експертна оцінка підручників, перекладених навчальних матеріалів 

та використовуваних баз даних теж демонструє подібну закономірність <…> 

Тобто інтернаціоналізація навчальних планів, як і інші аспекти глобалізації 

освіти, значною мірою протікає з Півночі на Південь» [11, с. 18]. 

Перехід до капіталістичної ідеології в економіці, зміна ідеологічної 

парадигми держав світу переформатували погляди держави на питання 

контролю, оцінювання та регулювання діяльності ЗВО, їх автономності, 

самоврядування і підзвітності. Ці зміни, крім формування нової університетської 

ідеології з боку держави, швидкого зростання кількості студентів та 

перетворення вищої освіти в послугу масового характеру,  спонукали до 

розробки нових, більш когерентних та ефективних моделей управління [14]. 

На цей же період (1960-1970-ті рр.) припадає пік ідеолого-політичного 

протистояння США і СРСР та їх таборів – так звана «Холодна війна». 

Ідеологічне протистояння відбувалось масштабно та із залученням всіх засобів, 

серед яких освітнє поле становило потужний плацдарм. В ідеологічному плані 

епоха «холодної війни» характеризувалась зусиллями великих держав 

домінувати над «серцем та розумом» народів світу. Радянський Союз, Сполучені 

Штати та держави Європи  виділяли чималі кошти на організацію обміну 

студентами, субсидії на навчально-методичну літературу, переклади книг, 
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створення різних інституцій та на інші заходи для впливу на держави-академічні 

лідери, інтелектуалів та політиків. Цілі були політичними та економічними, а 

вища освіта виступала інструментом, вуалюючи істинну мету розширення 

конгломерату ідеологічних прибічників за риторикою співпраці. Програми 

обміну приносили багато користі для її учасників: стипендії на навчання за 

кордоном, високоякісні підручники, наукове обладнання та інші ресурси для 

університетів. Декларувалась абсолютно добровільна участь у таких програмах, 

проте в умовах дефіциту можливостей пропозиції формували попит і формат 

домовленостей між країнами про спільне впровадження подібної співпраці в 

галузі вищої освіти поступово призводили до встановлення з боку країни-донора 

контролю над академічною сферою країни-реципієнта, що неодмінно 

розповсюджувалось на інші сектори державного управління, формуючи 

ідеологічну мапу впливу в міжнародних відносинах. Наприклад, встановлення 

лабораторного обладнання чи комп’ютерів означало постійну залежність від 

постачальника запчастин, програмного забезпечення і навчання принципам 

роботи на ньому, а договори про співробітництво в освітній галузі укладались на 

певний термін, який і визначав період залежності, при чому часто денонсування 

договору, який вже вважався не галузевим, а міждержавним, було неможливим, 

а пролонгація відбувалась автоматично.   

Паралельно варто відмітити ще одну історико-ідеологічну парадигму, що 

сформувала запит на певний тип освітніх процесів. Рубіж 17 та 18 століть 

ознаменувався початком індустріального періоду розвитку людства (за Е. 

Тоффлером – друга хвиля, яка прийшла на зміну першій, аграрній). Про 

важливість його для людства широко відомо, зупинімось лише на спричинених 

ним трансформаціях в галузі освіти. Період масового виробництва потребував 

адаптації системи освіти. По-перше, освіта повинна була стати доступною для 

всіх, розвиток промисловості потребував великої кількості працівників хоча б з 

мінімальним рівнем знань. В індустріальну добу з’явилось багато університетів, 

адже попит породжував пропозицію. В закладах вищої освіти навчальна функція 

була мінімалістична, викладались переважно базові дисципліни (арифметика, 
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письмо, читання, основи історії тощо), тобто. Пріоритет відводився виховній 

функції, яка була спрямована на формування навичок підпорядкування і послуху 

в масах. Для досягнення цієї мети організація навчального процесу була 

побудована на виконанні одноманітних завдань з акцентуванням на вчасному 

виконанні (ще одним відкриттям доби стало уявлення про час не у вигляді кола, 

а у вигляді прямої безперервної лінії), на механічному заучуванні за 

примітивним лінійним механізмом лекція – практичне заняття. Задача зводилась 

до виховання слухняної і дисциплінованої аудиторії. 

Індустріальна ера тривала приблизно до середини 1970-х рр., про настання 

нової епохи вперше «прозвучало» у праці американського політолога Д. Белла 

(1974) [15]. На його думку, суспільство досягає постіндустріальної стадії 

розвитку, коли трансформуються основи його виробничої діяльності, тобто 

замість сфери матеріального промислового та аграрного виробництва під 

впливом науково-технічного прогресу пріоритетною стає сфера інформаційного 

обміну та широкого надання різноманітних послуг. В науковій літературі відлік 

настання постіндустріального періоду розвитку суспільства датують 1980-ми 

роками, однак в питаннях ідеологічного і парадигмального характеру неможливо 

провести чітке хронологічне розмежування. Так, приміром, вперше питання 

дієвості базових засад суспільного розвитку індустріальної ери було поставлено 

під сумнів ще у 1940-х роках [16], а кардинальні зміни почали відбуватись аж у 

1980-х рр., тому ці кількадесят років до окресленої межі були перехідними. 

Поступово відбувалось формування і посилення середнього класу з їх 

індивідуалістичними прагненнями. Водночас, неоліберальна економіка чинила 

вплив на характер державних послуг, виступаючи за конкурентоздатність 

замість регулювання та індивідуальні можливості замість рівних можливостей. 

Згодом саме клас промисловців виявився агентом нової освітньої реформи, 

запропонувавши освітню парадигму, засновану на законах ринкової економіки, 

яка підносила людський потенціал та інтелектуальний ресурс як головні 

виробничі потужності та фактори стійкого розвитку і конкурентоздатності 

держави.  
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В 1960-х рр., з урахуванням фактичного подолання викладених вище 

проблем повоєнного періоду в Європі, прирощення функцій мозкового і 

оперативного центру прийняття рішень в галузі вищої освіти і науки в США, 

Канаді та Австралії, з усвідомленням того, що університети є не лише осередком 

продукування і поширення знань, а й центрами підготовки кадрів, у деяких 

країнах Європи вже в той період почали ініціювати державно-управлінські 

галузеві реформи. Так, наприклад, у Фінляндії у 1960-х роках загальна реформа 

освіти була включена в державну ідеологію розвитку суспільства. Школа 

розглядалась як інструмент соціальної справедливості і передбачалось, що освіта 

повинна бути інклюзивною і забезпечувати рівні освітні можливості для всіх. 

Державі відводилась вирішальна роль моніторингу, аналізу, прогнозу й 

управління.  

Якщо говорити про економічні чинники, що впливали на характер 

розвитку міжнародного компоненту вищої освіти, то саме з середини 1980-х 

років починається процес політичної, економічної та культурної інтеграції та 

уніфікації – глобалізація. В наслідок економічної уніфікації більшість успішних 

економічних систем світу, процеси виробництва, накопичення і розподілу 

ресурсів стають абсолютно ідентичними, тому в умовах посилення конкуренції 

виникла потреба пошуку альтернативних та/ чи додаткових інструментів і 

інститутів розвитку, успішності і прибутковості. Таким перспективним 

ресурсним потенціалом стали в першу чергу знання, а, відтак, інновації і 

розвиток, заснований на дослідженнях. Розвиток сфери постачання освітніх 

послуг в рамках парадигми інноваційного розвитку вилився у нову 

концептуальну модель економічного розвитку – економіку знань. 

Швидкі темпи економічної глобалізації, розвиток нових технологій та 

інтенсифікація контактів між країнами і націями сприяли асиміляції галузевих 

стратегій.  Помилково в багатьох працях, присвячених розвитку сучасної вищої 

освіти, стверджується, що ІВО стала реакцією на глобалізацію. Проте, зважаючи 

на викладений вище історичний екскурс, це – хибне твердження, адже праобраз 

цього процесу з’явився ще в Середньовіччі, а якщо говорити про Новітню добу, 
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то сучасні ознаки ІВО можна угледіти в інтенсифікації студентської вихідної 

мобільності з колишніх колоній в 1960-х рр., тоді як глобалізація як процес, як 

бачимо, оформився наприкінці 1980-х рр. Доречніше говорити, що сучасний 

характер ключових аспектів ІВО склався під впливом глобалізаційних тенденцій, 

а сама інтернаціоналізація стала вираженням глобалізації. Хоча, приміром, Н. 

Мосьпан в одній зі своїх наукових статей, розмежовуючи процеси глобалізації та 

інтернаціоналізації та водночас підтверджуючи їх паралельність та паритетність, 

пише, що «починаючи з кінця 20-го століття процес глобалізації увійшов в усі 

сфери життя, захопивши й вищу освіту ЄС і світу. Виникли абсолютно нові 

явища, пов’язані з вищою освітою, які набули вагомого значення для сучасної 

освітньої політики: мобільність студентів, автономія університетів, забезпечення 

якості освіти, елітні університети, рейтинги, тощо. Поряд з процесом 

глобалізації відбувається процес інтернаціоналізації, який також став широко 

поширеним і стратегічно важливим явищем у вищих навчальних закладах (ВНЗ). 

Він включає в себе широкий спектр заходів, таких як мобільність студентів і 

співробітників, інтернаціоналізація навчальних програм та забезпечення якості 

освіти, міжвідомчої співпраці у сфері освіти та досліджень, а також створення 

міжнародних університетських консорціумів» [17, с. 91].  

Ці ж фактори глобалізаційного, інноваційного, інформаційно-

комунікативного та технологічного характеру, а також впровадження ринкових 

механізмів в усі сфери суспільно-політичного життя суспільства зумовили дедалі 

інтенсивніше регулювання тогочасної вищої освіти економічними 

інструментами, ставлячи за пріоритет питання прибутковості та переміщуючи 

політику та ідеологію на другий план.  

Уніфікація механізмів галузевого управління в світлі продиктованих 

економічними потребами тенденцій спостерігалась на всіх рівнях, відтак це 

призвело до того, що глобальний ринок праці спричинив реорганізацію системи 

вищої освіти з теоретичної, регламентованої і «закритої» (як в добу 

індустріального суспільства) на професійно-орієнтовану, креативну, 

компетентну, тісно поєднану з дослідженнями, стимулюючи відкриття кордонів, 



 49 

уніфікацію вимог до якості і змісту освіти, її оцінки і рейтинговості, що стало 

можливим завдяки інструментам та механізмам ІВО.   

До об’єктивних чинників політико-правового характеру другої половини 

ХХ століття, що виявились доленосними для людства і кардинально змінили 

повоєнний світоустрій та суттєво вплинули на оцінку і характер розвитку вищої 

освіти, відносять: перегляд ідеологічних норм і припинення ідеологічних 

конфронтацій, деколонізацію країн третього світу, прогресуючу європейську 

інтеграцію, падіння берлінської стіни, розпад СРСР та ОВД, припинення 

Холодної війни тощо. Водночас з’явились нові реалії доби, які вимагали 

негайного реагування, тоді як людство виявилось не готовим до них. З точки 

зору прихильника глобалізаційних процесів Т. Фрідмана, глобалізація (за його 

версією, глобалізація 2.0) – це нова система, яка прийшла на зміну системи 

Холодної війни, не кожна країна може вважати себе частиною цієї системи, але 

практично всі держави повинні адаптуватися до викликів глобалізації [18]. 

Політико-ідеологічний ландшафт змінився, і нові реалії доби вже відкритих 

кордонів вимагали постійного аналізу змін. Найбільша роль у процесі пізнання і 

виробленні стратегії реагування на нові соціальні процеси та турбулентність 

суспільних трансформацій відводилась університетам, хоча швидкість і 

масштаби соціальних трансформацій в регіоні завжди впливають і на наукові 

кола. Прибутковість та ринкова політика формує загальну і галузеву державно-

управлінську ідеологію. Останні два десятиліття минулого століття Ф. Альбах 

називає «новою ерою неоколоніалізму», мотивуючи тим, що «багатонаціональні 

корпорації, медіа-конгломерати та провідні університети можуть розглядатися як 

нові неоколоністи, які прагнуть домінувати не з ідеологічних чи політичних 

причин, а через комерційну вигоду» [11, с. 20]. При цьому уряди не втрачають 

своєї керівної ролі, вони все ще прагнуть чинити вплив, але і допомагати 

потужним компаніям у своїх державах. Звична практика свідчить, що, хоча 

держави та університети не змушені приставати на умови донорів та/ чи 

грантхолдерів, які надають допомогу, технічне оснащення або сприяння 

академічним обмінам, проте в країнах, що розвиваються, такі поступки заради 
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доступу та залученості до міжнародних освітніх процесів мають місце 

переважно через недофінансування вищої освіти в цих державах. Нажаль, 

результат має не лише галузевий, а й загальнонаціональні негативні наслідки, 

найсерйознішими з яких є втрата інтелектуального потенціалу та культурної 

ідентичності країн-реципієнтів.  

Скасування кордонів для переміщення людей, товарів та послуг всередині 

Європи, деколонізований, а, відтак, – мобільний «третій світ» з одного боку, та 

інтеграційні стратегії європейських держав та рух до уніфікації стандартів, 

тарифів на товари і послуги – з іншого, стали каталізаторами процесів, 

спрямованих на: 1) збільшення економіко-фінансового потенціалу галузі вищої 

освіти, 2) вищу освіту «без кордонів», 3) єдину стандартизацію в університетах 

Європи.  

Розбудова освітньої галузі за принципом політичної інтеграції звичайно ж 

передбачала і надбудову у вигляді своєрідних «наднаціональних» органів. 

Логічно, що на верхівці піраміди наднаціональних надбудов розташовано 

спеціалізовану установу ООН з питань освіти, науки і культури – ЮНЕСКО. 

Відповідно до її Статуту, у галузі освіти основні зусилля спрямовані на: 

• сприяння розширенню доступу до базової освіти та ліквідації 

неграмотності; 

• розвиток екологічної та превентивної, безперервної, професійно-

технічної та вищої освіти; 

• сприяння проведенню аналізу та оцінки національних освітніх 

систем, розробці політики та здійсненню реформ у галузі освіти з метою 

покращання її якості та адаптації до потреб суспільства; 

• підготовку освітянських кадрів; 

• сприяння визнанню еквівалентності навчальних курсів, свідоцтв і 

дипломів у сфері освіти [19].  

Щодо наукової сфери, то, окрім згаданих вище довгострокових 

міжнародних наукових програм, ЮНЕСКО сприяє міжнародній співпраці з 

розвитку фундаментальних та інженерних наук, вищої науки та її адаптації до 
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потреб суспільства, розвитку та застосуванню в різних галузях нових 

інформаційних і телекомунікаційних технологій. У галузі гуманітарних наук 

реалізуються проєкти, що стосуються людських аспектів глобальних соціальних 

змін і розвитку, зміцнення демократичних процесів, забезпечення прав людини, 

усунення різного роду дискримінації, участі молоді у розвитку суспільства, 

питань багатоетнічного співіснування, запобігання національним та етнічним 

конфліктам, створення клімату соціальної гармонії [19]. 

Окрім ЮНЕСКО університети куруються Міжнародною асоціацією 

університетів (МАУ, англ. – International Association of Universities, IAU), 

заснованою під егідою ЮНЕСКО у 1950 р. для загального сприяння розвитку 

університетської освіти на засадах свободи і справедливості, розвитку науки та 

підвищення якості вищої освіти через міжнародне співробітництво, через 

експертизу та аналіз тенденцій, публікацій та порталів, консультативних послуг, 

обмін досвідом керівників ЗВО, різні заходи, глобальна пропаганда розвитку 

вищої освіти. До складу Асоціації наразі входить понад 650 членів, серед яких 

ЗВО, міжнародні, регіональні та національні структури, задіяні у сфері освіти, 

інші стейкхолдери з понад 120 країн світу [20].  

Інтеграційні тенденції на європейському континенті формувались під 

егідою Європейської Асоціації міжнародної освіти, ЄАМО (англ. – European 

Association for International Education, EAIE), створеної у 1989 р. як неприбуткова 

членська організація для потреб тих, хто активно займається 

інтернаціоналізацією інституцій через поєднання навчання, проведення 

конференцій, отримання та обмін знаннями, і виступала в якості платформи для 

стратегічного обміну думками і практиками. Асоціація в своїй діяльності 

акцентувала увагу на тому, що вища освіта не обмежується лише доставкою 

знань, вона задіює широкий спектр видів діяльності. Сьогодні ЄАМО є 

європейським центром експертизи, мереж і ресурсів у сфері інтернаціоналізації 

вищої освіти [21]. 

Але справжнім регіональним центром координації та розвитку вищої 

освіти, основним регулятором процесу формування європейської вищої освіти та 
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наукових досліджень, хабом вироблення інституційної і міждержавної політики 

в цій галузі є, звичайно, Європейський Союз (ЄС). У ст. 126 Маастрихтського 

договору (1992) прописано: «спільнота робить внесок у розвиток високоякісної 

освіти і тим самим сприяє співпраці між членами ЄС та підтримує діяльність 

країн-членів ЄС, за умови суворого дотримання їх відповідальності за зміст 

викладання і формування системи освіти та багатоманітність освітніх систем, а 

також збереження розмаїття культур і мов» [22]. Ця стаття була збережена при 

укладенні Лісабонської угоди (2007 р.), звісно, з внесеними часом і реаліями 

доби корективами в бік розширення тлумачення та повноважень ЄС. Ст. 165 

Угоди про ЄС уможливлює визначення цілей, що реалізуються у сферах 

загальної освіти, професійної освіти, молоді та спорту. Особливе значення для 

сфери вищої освіти мають такі цілі:  

– розвиток європейського виміру освіти;  

– сприяння мобільності студентів та викладачів, у тому числі шляхом 

сприяння академічному визнанню дипломів та періоду навчання;  

– сприяння співпраці між освітніми установами;  

– розширення обміну інформацією та досвідом про спільні проблеми в 

рамках систем освіти держав-членів ЄС і сприяння розвитку дистанційного 

навчання [23]. 

Щодо регіонального галузевого об’єднання, то таким органом є Асоціація 

європейських університетів (альтернативні варіанти перекладу – Асоціація 

університетів Європи, Європейська Асоціація університетів, ЄАУ, англ. – 

European University Association, EUA). Асоціація виникла в 2001 р. внаслідок 

об’єднання Асоціації європейських університетів (англ. –Association of European 

Universities) та Конфедерації ректорських конференцій Європейського 

Союзу  (англ. – Confederation of European Union Rectors' Conferences). Наразі 

Асоціація об'єднує більше 850 ЗВО з 47 країн для співпраці та обміну 

інформацією; проведення спільних дослідницьких проєктів; сприяння розвитку 

гармонійної системи європейської вищої освіти та науково-дослідної роботи; 

вироблення механізмів підвищення якості навчання, викладання і дослідницької 
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роботи; пропагування широкої автономії інституційного врядування та процесу 

прийняття рішення.  

До пріоритетів діяльності Асоціації відносяться: 

• побудова Європейської зони вищої освіти в рамках Болонського 

процесу; 

• дослідження та інновації; 

• інтернаціоналізація вищої освіти та наукових досліджень; 

• підвищення якості роботи європейських університетів; 

• відповідний менеджмент, автономія та стабільне фінансування [24]. 

Окрім наднаціональних органів з питань освіти, науки і досліджень 

нормотворчого спрямування варто відмітити організацію ідеолого-

парадигмального спрямування - Наглядову раду Великої хартії університетів. 

Велика хартія університетів (Magna Charta Universitatum) – документ, 

підписаний 1988 р. з нагоди святкування 900-річчя найстарішого університету 

Європи – університету м. Болонья (Італія). Ректори та керівники 388 

університетів з усього світу підписали цей документ, щоб оприлюднити своє 

бачення цінностей, місії і візії університетської освіти. Слід зазначити, що вони 

настільки універсальні, що коли у 2018 р., тобто 30 визначних, прогресивних і 

турбулентних років потому, Наглядова рада Великої хартії університетів 

ініціювала внесення змін та доповнень до Преамбули та Основних принципів 

Великої хартії університетів і закликала університети надсилати свої пропозиції, 

спонукавши тим самим переглянути тексти, більшість підписантів залишали 

попередню редакцію без змін. Наприклад, закладені в документ принципи 

академічної свободи та інституційної автономії були і нині є основними для 

належного управління та усвідомлення своєї ролі університетами [25]. 

Університети-підписанти цього документу в особі ректорів, президентів, 

проректорів/ віце-канцлерів створили асоціацію, незалежну від політичних 

організацій або груп інтересів – Наглядову раду Великої хартії університетів, 

основна місія якої полягає у: 
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1. просуванні ідеї неперервної вищої освіти і науки в установах і у 

суспільстві; 

2. контролі за станом інституційної автономії та академічної свободи в 

усьому світі шляхом моніторингу й оприлюднення результатів, ініціації 

тематичних досліджень з конкретних питань в окремих країнах або регіонах, 

книговидання та публікації на теми інституційної автономії та академічної 

свободи; 

3. відвідуванні університетів або університетських мереж з метою 

вивчення ситуації, щоб запропонувати об'єктивну точку зору, зовнішню «точку 

відліку» для створення спільних ідей, які мотивують міцні та ефективні 

відносини між учасниками процесів у галузі вищої освіти та досліджень; 

4. організації конференцій, семінарів, тренінгів та літніх шкіл, куди 

запрошуються науковці, особи, задіяні у процесі прийняття рішень, і студенти 

для обговорення певної теми і вироблення спільної політики дій;  

5. співпраці з асоціаціями університетів та урядовими та неурядовими 

організаціями, як Європейська асоціація університетів, Рада Європи, ЮНЕСКО, 

Міжнародна асоціація університетів, Американська рада з освіти (англ. – 

American Council for Education, ACE); 

6. здійсненні посередницьких функцій між урядами та керівництвом 

університетів, між ректорами та деканами. Будучи однією з небагатьох 

інституцій у цій галузі, вона інтенсивно працює зі студентами, головним чином з 

Європейським студентським союзом (ESU) [25].  

 Cхематично зобразити структурно-функціональну модель творення та 

оновлення парадигми вищої освіти можна в такий спосіб (рис. 1.1).
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Рис. 1.1. Класифікація органів моніторингового, координаційного та 

дорадчого характеру в системі вищої освіти (укладено автором)  

 

Отже, констатуємо, що ІВО – не новий феномен, не відповідь на 

об’єктивні загальні трансформації сучасної доби і не короткотривалий 

ситуативний процес, а зумовлений світоглядними, соціальними та політико-

правовими еволюційними потребами запит на зміни в системі вищої освіти. Не 

потребує пояснень і доведення факт розширеного функціонального охоплення 

сучасних університетів, їх роль у продукуванні наукових концепцій, трансфері 

знань і навичок, формуванні суспільної думки та соціальної інфраструктури, 

державної політики. Очевидною є також інтернаціональна природа більшості 

процесів в сучасному світі: в політиці, економіці, освіті, науці, дослідженнях, 

спорті тощо. Проведений аналіз показує, що підвалини цих освітньо-

організаційних та суспільно-політичних тенденцій були закладені десяток 

століть тому, і еволюція суспільства, промисловості та інфраструктури довели 

незворотність ІВО. Викладені вище факти багатовимірного процесу ІВО 
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неможливо зобразити шляхом хронологічної лінійності, бо це не проста 

послідовність подій, це мультирівневий процес, актуальність якого доведено 

багаторічною практикою.            

 

1.2. Методологічна архітектоніка дослідження  

 

Логіка прикладних наукових досліджень передбачає їх побудову від 

збирання фактів (емпіричний рівень), опрацювання, висновків та узагальнення 

до виявлення спільного і закономірностей укладання їх у гармонійну систему 

експліцитних знань з метою подальшого застосування з роз’яснювальною, 

прогностичною або освітньою метою.  

Вивчення теоретико-методологічних засад державного управління певним 

сектором само по собі демонструє крос-предметний зв’язок, а докладний аналіз, 

евалюація та вироблення нових підходів до регулювання складного процесу ІВО 

неможливий без урахування законів і сучасних тенденцій розвитку економіки, 

демографії, міжнародних відносин, суспільно-політичних умов,  цивілізаційних і 

гуманістичних аспектів, безпекових викликів і, звісно, освітньо-педагогічного 

дискурсу. Тому обґрунтовано єдиною можливою і науково виправданою 

видається методологія комплексного міждисциплінарного дослідження, яка, за 

визначенням засновника філософії систем і теорії загальної еволюції Е. Ласло, 

являє собою горизонтальний трансдисциплінарний зв'язок реальності. Вона 

асоціативна, пов’язана з метафоричними переносами, чим і відрізняється від 

дисциплінарної методології, яка задіює вертикальні причинно-наслідкові 

зв’язки. В рамках дисциплінарного підходу вирішується конкретна задача, що 

виникла в історичному контексті еволюції об’єкта, при цьому методи 

підбираються з традиційного інструментарію. Міждисциплінарний підхід, 

навпаки, характеризується тим, що будь-який універсальний метод апліковано з 

урахуванням задач, сформульованих в різних предметних галузях [26; 27].  
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Для досягнення поставленої в дисертації мети обрано тріадну 

методологічну систему: потужні загальнофілософські методи, загальнонаукові та 

конкретнонаукові методи. 

Спираючись на заявлену наукову проблему і логічно обґрунтовані потреби 

при побудові архітектури дослідження, в якості його методологічної основи було 

обрано певну систему методів пізнання, каркасом якої є синергетика та 

діалектика як основні концепції наукового пізнання. Предметом їх вивчення є 

виникнення, еволюція, функціонування, перспективний розвиток, взаємодія 

елементів в межах єдиної системи, здатної самоорганізуватися із хаосу в періоди 

нестабільності. Тільки якщо синергетика охоплює взаємодію в розумінні 

взаємодопомоги, коворкінгу, кооперації, то діалектика символізує взаємодію на 

підставі конкуренції, заперечення, протиріч, єдності та боротьби 

протилежностей 

Синергетика як універсальна концепція наукового пізнання оформилась у 

своєму сучасному вигляді 50 років тому, проте ще у другій половині ХІХ 

століття французький дослідник А. Пуанкаре поряд з теорією диференціальних 

рівнянь в математиці і методами нелінійної динаміки у фізиці став першим 

послуговуватись основними категоріями синергетичної концепції: «атрактор» 

(визначав як «множинність фазового простору динамічної системи, що  з часом 

притягує траєкторії) та «точка біфуркації» (критичний стан системи, що 

викликає невизначеність і нестійкість) [28]. 

На 60-70-і роки ХХ століття припадає пік активного продукування теорій 

складних самоорганізованих систем: це теорія хаосу (Е. Лоренц) і як 

продовження – дослідження «дивних атракторів» (Д. Рюель, Ф. Такенс, Л. 

Шильніков); теорія катастроф (різких перепадів в складних системах, Р. Том, В. 

Арнольд); еволюційна теорія автопоезу (способу відтворення певної системи) 

(У. Матурана, Ф. Варела); теорія режимів із загостренням (А. Самарський, С. 

Курдюмов) та ін. Саме в цей період остаточно оформилась архітектоніка 

синергетичної парадигми і підходу до дослідження наук, її метафізичне знання, 

сформовано предмет і методи, які набули крос-дисциплінарного рівня 
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ідентичності саме завдяки концептуальним напрацюванням І. Пригожина, Г. 

Хакена [29; 30]. 

Ряд чинників, включаючи швидкі темпи економічної глобалізації та 

стрімкий розвиток інформаційних технологій, екологічні та кліматичні зміни, 

геополітичні кризи, а також впровадження і панування ринкових механізмів в 

усіх сферах суспільно-політичного життя суспільства сприяли переорієнтації 

характеру вищої освіти, зумовили його флексибільність та адаптивність. 

Цивілізаційні виклики доби вимагали скасування старої моделі організації 

системи вищої освіти, створення нових інструментів її трансформації і 

модернізації. ІВО сприяла знищенню кордонів і бар’єрів на інституційному, 

адміністративному, навчально-науковому рівнях, уніфікацію вимог до якості 

освітніх послуг, асиміляцію методів викладання, оцінювання і змісту освіти. 

Припинила існування практика елітності вищої освіти, методика теоретично 

орієнтованого навчання, закритості інформації про освітні програми, їх 

наповнюваність, результати навчання і досліджень, трансформувавшись за 

допомогою ІВО у ЗВО відкритого типу: з оприлюдненими рейтингами і рівним 

доступом до освіти, знищенням мовного бар’єра через впровадження 

англомовних програм, мультинаціональні студентські групи і кампуси, що 

сприяє розвитку виховної функції ВО через прирощення толерантності, 

мультикультуралізму та полілінгвізму.  

Подібні трансформації складної системи в динамічному і турбулентному 

світі сучасних викликів яскраво ілюструють практичне втілення догм 

синергетичної теорії і теорії складності у вигляді поступової відмови від 

попередніх практик і впровадження нового, більш досконалого і 

диференційованого, способу організації вищої освіти в середовищі все 

складнішого світоустрою та суб’єкт-суб’єктних відносин в ньому. Науково-

технічний процес, ера нових технологічних винаходів, мережевих комунікацій і 

оцифровки всіх галузей промисловості та господарювання, штучний інтелект і 

надалі ставитимуть виклики принципам соціальної самоорганізації та 

антропоцентризму. Тобто, система вищої освіти і надалі видозмінюватиметься 
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під дією глобальних цивілізаційних криз, досягнувши біфуркації й отримавши 

імпульс до оновлення і самоорганізації від нового атрактора. ІВО в такому 

випадку стає медіатором системних змін, впроваджуючи той самий глобальний 

міжнародний компонент і формуючи вектор спрямування імпульсної енергії 

розвитку і оновлення. 

Іншим методом наукового пізнання, здатним концептуально охопити 

процес трансформацій, складної системи взаємопов’язаних відносин і 

підпорядкувань у галузі вищої освіти і керування ними, визначено діалектику. 

Всезагальний зв'язок і розвиток, які становлять основу діалектики, формують 

взаємозалежність суб’єктів і явищ, їх взаємодію на підставі певних законів і 

закономірностей. Все це є категоріями діалектики і визначають її завдання. Крім 

того, ефективність застосування діалектичного методу у науковому дослідженні 

досягнуто через системний підхід до застосування його принципів (історизму, 

системності і цілісності, детермінізму) і законів.  

Ядро діалектичного підходу до аналізу подій і явищ – закон єдності і 

боротьби протилежностей – став в нагоді при дослідженні процесу ІВО, його 

зумовленості секторальними та зовнішніми чинниками, причинно-наслідкових і 

суб’єкт-суб’єктних відносин в ході еволюції, виявивши системність явищ і 

складність системи зв’язків, підкресливши, що змістом процесу розвитку є 

виникнення, кумуляція, трансформація із частковим збереженням вихідного 

стану і прирощенням нових функцій і, зрештою, розв’язання діалектичних 

суперечностей. В ході вирішення поставлених у дослідженні завдань за 

допомогою матеріалістичної діалектики вдалось дійти висновку, що будь-яка 

суперечність має системний характер, а будь-яка система – суперечлива. 

На такий потужний методологічний каркас було нашаровано 

загальнонаукові  теоретичні, практичні та загально-логічні методи: перші 

забезпечили наукову базу пояснення фактів, що у своїй сукупності формують 

ІВО, шляхом співставлення теорій та концепцій, формулювання гіпотез та 

виведенням з них логічних висновків для застосування теоретичних знань на 

практиці; другі дозволили зібрати факти щодо кількісно-якісних показників ІВО, 
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методів її впровадження, державно-управлінських та інституційних технік і т.п., 

дослідити явища та зібрані факти, встановити зв’язки між ними шляхом 

узагальнення і систематизації результатів спостережень й експериментів; і, 

зрештою, загально-логічні методи із урахування властивих їм принципів сприяли 

всеосяжному вирішенню заявлених нами теоретико-методологічних та 

практичних проблем, прирощенню знання про оптимальне функціонування і 

розвиток тих чи інших складових ІВО та стратегій їх управління на 

міжнародному, національному та інституційному рівнях. 

Загалом, теоретичні методи, застосовані для розкриття предмету 

дослідження, сприяли розвитку теоретико-методологічного пізнання ІВО у 

розрізі системи знань про управлінські процеси, публічне адміністрування у 

формі наукових ідей, гіпотез, теорій, законів, висновків; логічній перевірці 

обґрунтованості теоретичних концепцій; екстраполяції теоретичних законів 

економічних та управлінських процесів у освітню площину для застосування їх у 

практиці ІВО та відносно суспільних відносин, що виникають в процесі 

реалізації ІВО. В площині методів теоретичного пізнання було сформовано 

запропоновану в дисертаційному дослідженні авторську гіпотезу «е-

інтернаціоналізації» для пояснення тимчасово «іммобільного» характеру 

реалізації традиційно «мобільних» аспектів ІВО та досягнення її цілей в умовах 

ізоляції країн світу та перекриття кордонів для в’їзду іноземців. Крім того, на 

підставі аналогії атрибутивних характеристик, об’єктивних передумов та 

суб’єктивних чинників висунуто гіпотезу про можливість застосування в Україні 

методики управління процесами, відомими в науковій літературі, як «вимушена 

інтернаціоналізація», про яку традиційно говорять в контексті переселених 

народів, груп людей, осіб. 

Метою емпіричного (практичного) рівня наукового пізнання є отримання 

знання про певні події в результаті безпосередньої участі у спостереженні або 

експерименті. За допомогою застосованих емпіричних методів дослідження – 

спостереження, експерименту, вимірювання та опису – досягнуто наступне: 
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- під час особистої участі зібрано факти про міжнародні, державні та 

інституційні підходи до управління ІВО;  

- в ході проведених досліджень у формі анкетування щодо мотивів 

участі/ неучасті у грантрайтингу та академічній студентській кредитній 

мобільності отримано статистичні дані та здійснено їх класифікацію;  

- отримані в ході проведених досліджень результати оформлено за 

допомогою табличного та графічного подання; 

- отримані в ході проведених досліджень результати впроваджено в 

діяльність Київського університету імені Бориса Грінченка; 

- на основі спостережень зафіксовано інформацію та виявлено 

властивості організації роботи певних об’єктів або процесів, що лежать в 

площині наукової проблематики; 

- на основі методу вивчення документації та рейтингів виділено слабкі 

місця, прогресивні ідеї та досвід для запозичення та впровадження на 

державному та інституційному рівнях; 

- зібрані факти та висунуті гіпотези про важливість ІВО для системи 

органів державного управління та сталого розвитку держави було перевірено 

шляхом написання проєктної заявки за напрямом Жана Моне програми 

Еразмус+ і отримано оцінку у вигляді виділення коштів від Європейської Комісії 

на впровадження освітнього модулю «Державне-міжнародне-суспільне: 

європейські цінності та норми, що формують завдання  міждисциплінарного 

навчального модулю» (State-International-Public: European values and norms 

determining interdisciplinary university module, STIPENDIUM, № 611217-EPP-1-

2019-1-UAEPPJMO-MODULE) [31] для здобувачів освіти третього (освітньо-

наукового) рівня на базі Київського університету імені Бориса Грінченка 

протягом 2019-2021 рр.  

Загальнологічний інструментарій дисертаційного дослідження включає:  

• аналіз (виокремлення структурних елементів процесу ІВО, вивчення 

ролі та функцій всіх стейкхолдерів, їх потреб, інтересів, вимог тощо); 
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• синтез (поєднання результатів вивчення кожної окремої складової 

ІВО та вивчення їх як єдиного цілого, розкриття місця та ролі цих складових 

частин в загальнонаціональній системі управління процесами у вищій освіті; 

виявлення існуючих зв’язків між публічного адмініструванням та державним 

управлінням); 

• дедукцію (перехід від загальних концепцій до конкретних 

управлінських та організуючих заходів, від загальносвітових до національних 

теорій та практик); 

• індукцію (на підставі статистики, історичних фактів, характеру 

політико-правових відносин та нормативно-правового закріплення ІВО в Україні 

зроблено висновки про недостатньо усвідомлену державну політику в цій сфері; 

на підставі дослідження дієвості національних стратегій ІВО та кількості держав 

світу, які її мають (11%), зроблено висновок, що ефективність ІВО залежить від 

обраної державою стратегії управління процесом, а не програмного плану дій на 

папері);  

• аналогію (викладено та запропоновано враховувати державно-

управлінський досвід успішної ІВО іноземних держав з аналогічними 

стартовими можливостями, при формуванні національної політики у сфері ІВО, 

стратегії та організації роботи на всіх етапах; на підставі аналогії з функцією 

національної держави в економічних та політичних процесах сформульовано 

висновок про «вичерпування» ролі держави в управлінні інтернаціоналізацією 

освітніх процесів та ін.); 

• моделювання (на підставі зіставлення ситуації в Україні та в Польщі 

з моменту приєднання до Болонського процесу для розуміння та стратегічного 

планування етапів впровадження ІВО та виявлення подібності показників, 

статистики та явищ дало змогу змоделювати такий етап ІВО, як рекрутинг 

іноземного студентського контингенту через мережу акредитованих державою 

агенцій, які діятимуть на підставі ліцензії); 

• узагальнення (для встановлення спільних властивостей та загальних 

рис державного та інституційного рівнів впровадження ІВО в різних країнах, 
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підходів до унормування, адміністрування, впливу на систему органів 

державного управління та ін.); 

• логічний. 

Загалом серед різновидів аналізу будо використано:  

• історико-генетичний – для вивчення вектору та динаміки розвитку 

ІВО в розрізі часового континууму, починаючи від появи перших її проявів того 

та завершуючи характером розвитку на сучасному етапі; 

• системно-аналітичний метод, який дав змогу узагальнити наукові 

концепції, розробки та пропозиції провідних закордонних та вітчизняних 

дослідників ІВО, її складових елементів, а також погляди спеціалістів  в галузі 

державного управління та задіяних споріднених дисциплін; 

• системно-функціональний аналіз – для з’ясування впливу 

зовнішнього середовища та загальних процесів планетарного масштабу, що 

охоплюють всі сфери життєдіяльності людини, формують запит на 

парадигмальні зміни та форматують державно-управлінський потенціал в тому 

чи іншому сегменті; 

• системно-генетичний аналіз, націлений на дослідження 

започаткування процесу ІВО, еволюції, розвитку та динаміки руху її драйверів з 

одного боку, та диференціація та удосконалення механізмів державного 

управління процесом інтернаціоналізації у сфері вищої освіти та дотичних 

галузях (для розкриття зумовленості ІВО факторами макро-, мезо- і мікро-

середовища, залежності від суб’єктного потенціалу її учасників тощо); 

• компаративний аналіз і конкретизацію– для визначення спільного і 

відмінного у хронологічній та процесуальній площинах, для порівнянні ситуації 

в Україні та за кордоном, для порівняння принципів, підходів та методів 

організації управління освітніми процесами; 

В якості ілюстрації застосування загальнонаукових методів, зокрема 

методу різнорівневого аналізу, в дослідженнях, присвячених ІВО, запропоновано 

зведену таблицю (табл. 1.2), розроблену українськими дослідницями 

О. Гринькевич та Н. Лутчин (стилістику авторок збережено) [32, с. 317]. 
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Таблиця 1.2 

Методологічні підходи до аналізу інтернаціоналізації та мобільності у вищій 

освіті 

Фактор Рівні аналізу 
Індивідуальний 
(студент, 
викладач, 
дослідник)  

ВНЗ та інші освітні 
провайдери 

Національний/ регіональний 
(освітні системи країни чи 
регіону) 

Кінцева мета 
аналізу 

 

Індивідуальний 
розвиток та 
підвищення 
конкурентних 
позицій на 
внутрішньому і 
міжнародному 
ринках праці 

 

Підвищення якості та 
конкурентоспроможності 
провайдера на 
внутрішньому і 
міжнародному ринках 
освітніх послуг за 
рахунок 
інтернаціоналізації та 
мобільності його 
продукту та персоналу 

 

Підвищення якості та 
конкурентоспроможності 
національної/ регіональної 
системи вищої освіти на 
міжнародному ринку освітніх 
послуг за рахунок 
інтернаціоналізації та 
мобільності внутрішніх і 
зовнішніх стейкхолдерів 
системи, її продуктів 

Основні 
теорії 

- мультикультуралізм; 
- інституціоналізм; 
- раціоналізм: виштовхування – тяжіння; витрати – вигоди 

Об’єкт 
аналізу  

Поведінка 
індивіда в 
умовах 
соціально-
просторової 
мобільності 

− політика інтернаціоналізації  
− мобільність (студентів, викладачів, дослідників, 
адмінперсоналу)  
− інституційне середовище мобільності  
− міжнародна та міжрегіональна діяльність у вищій освіті 
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Продовження табл. 1.2 

Фактор Рівні аналізу 
Індивідуальний 
(студент, 
викладач, 
дослідник)  

ВНЗ та інші освітні 
провайдери 

Національний/ регіональний 
(освітні системи країни чи 
регіону) 

Прикладні 
завдання 
аналізу  

Прийняття 
рішення про 
доцільність 
транскордонної 
освіти, видів і 
напрямів 
мобільності 

Розроблення 
інституційної стратегії та 
програм 
інтернаціоналізації, 
моніторинг виконання 
програм і стратегій 

Розроблення 
національної/регіональної 
стратегії інтернаціоналізації, 
відповідних нормативних 
документів, моніторинг їх 
виконання 

Дослідницькі 
питання  

− модель 
поведінки 
індивіда та 
соціальних груп 
в умовах 
мобільності  
− переваги та 
ризики 
мобільності 

Вплив мобільності на 
академічні, соціальні та 
економічні показники 
діяльності провайдера, 
якість та 
конкурентоспроможність 
його продуктів, персоналу 

− причини, переваги і наслідки 
інтернаціоналізації;  
− можливості та загрози, 
пов’язані з мобільністю  
− доходи і втрати людського, 
інтелектуального, фінансового 
капіталу в результаті 
мобільності  
− експорт-імпорт послуг 

*розроблено О. Гринкевич, Н. Лутчин 

 

Окрім вищезазначених методів ми активно послуговувались й іншими 

методами для  розкриття концептуального спрямування та структурного 

забезпечення державної політики в сфері ІВО. Оскільки значну частку 

бібліографічних джерел становлять зарубіжні публікації, більшість з них у 

вигляді наукових статей у виданнях, що входять до наукометричних баз 

цитувань, було застосовано пошуково-бібліографічний метод, методи 

класифікації та систематизації для їх пошуку через введення ключових слів, 

ORCID автора, DOI публікації, пошуку спеціалізованих фахових видань за 

галузями знань, тематичними рубриками, країнами, авторами, іншими 

критеріями.  

Метод наукометричних індикаторів став в нагоді при аналізі 

публікаційної активності (в кількісному вимірі) на теми ІВО, формування 

державної політики управління нею та адміністративних стратегій 

впровадження. 
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Метод контент-аналізу – для аналізу та систематизації змісту наукових та 

нормативних документів. 

Для формування, опису, аналізу і уточнення категорійно-понятійного 

апарату було застосовано метод термінологічного аналізу та метод 

операціоналізації понять. Послуговування цими методами допомогло дослідити 

історію термінів та процесів, які вони позначають, реконцептуалізацію деяких з 

них, розширення або уточнення змісту, встановлення кореляції та 

взаємозалежності.  

Аналіз опрацьованих та запропонованих до огляду первинних концепцій та 

похідних від них адаптованих варіантів, розроблений у закордонному науковому 

дискурсі категорійний апарат, виявлені закони і закономірності стали 

обґрунтуванням вибору та актуальності теми дисертаційного дослідження. В 

свою чергу, активний характер ІВО у розвиненому світі, усвідомлене 

спрямування дослідницьких зусиль на вироблення теорії, апробацію її на 

практиці, перманентне оновлення терміносистеми за рахунок розширення 

ідеологічної та практичної складової ІВО формулює завдання для вітчизняних 

дослідників та управлінців, яке полягає в розумінні та вільному використанні 

термінів, які в своїй більшості складаються з англійських понять. Національний 

науковий дискурс характеризується асимілятивною тактикою, запозиченням та 

калькуванням терміносистеми для позначення практик реалізації різних аспектів 

ІВО, щоб, як мінімум, вільно брати участь у міжнародному науковому дискурсі 

і, звичайно, розуміти суть закладених в концепт процесів. Так, вітчизняні автори 

широко послуговуються категоріями «стейкхолдер», «грантрайтинг», 

«мобільність», «кредити», «PhD», «компетентності» і т.д., говорять про 

«інтернаціоналізацію вдома», «проєктний менеджмент» тощо. Проте вивчення 

операціоналізації термінів, що позначають ці процеси показало тенденцію 

запозичення концептуальної оболонки без подальшого наповнення її 

практичним змістом.  

Наступним блоком термінологічного аналізу був, власне, управлінський. 

Опрацювавши велику кількість іншомовних джерел, констатуємо, що західна 
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наукова думка оперує поняттям «публічне адміністрування» (public 

administration) у тому значенні, в якому ми зазвичай вживаємо термін «державне  

управління» і дуалістично тлумачить публічне адміністрування: по-перше, як 

сукупність механізмів (політик, правил, процедур, систем, організаційних 

структур, персоналу та ін.), які отримують фінансування з державного бюджету 

на здійснення управління та координацію роботи виконавчої гілки влади, та їх 

взаємодію з іншими акторами в державі, суспільстві та на міжнародній арені; і 

по-друге, як управління і реалізація всього комплексу державних заходів, 

спрямованих на виконання законів, постанов і рішень уряду та управлінськими 

заходами та пов’язаних з наданням публічних послуг [33]. 

Тим не менше, в міжнародній науковій та управлінській літературі 

вживається і термін «управління» (governance) для позначення функцій 

державного управління. Отже, Програма  розвитку ООН визначає управління 

(державне – авт.) як «здійснення політичних, економічних, адміністративних 

взаємовідносин та ті інституції, через які громадяни та групи визначають свої 

інтереси, реалізовують свої права та обов'язки» [34, c. 4]. Таким чином, органи 

(державного) управління підпорядковуються 1) державі, її політичним та 

урядовим установам; 2) організаціям громадянського суспільства та 3) 

приватному сектору. У такому тлумаченні фокус уваги зосереджено на 

керуванні процесами розвитку із залученням державного та приватного секторів. 

На нашу думку, державне управління і публічне адміністрування є складовими 

процесу суспільних трансформацій. Логічно, що в центрі державно-

управлінського процесу об’єктом є держава і державна влада, метою публічного 

адміністрування є суспільство та публічна влада як об’єкт. Галузь вищої освіти 

та управління процесами в ній з огляду на стратегічну значущість, суспільне 

призначення та місію дозволяють нам послуговуватися обома цими термінами.  

Автори «Словника-довідника з державного управління» зазначають, що 

«механізм державного управління – це практичні заходи, засоби, важелі, 

стимули, за допомогою яких органи державної влади впливають на суспільство, 

виробництво, будь-яку соціальну систему з метою досягнення поставлених 
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цілей. Схема реального механізму державного управління містить цілі, рішення, 

впливи, дії, результати. Комплексний механізм державного управління вони 

визначають як систему політичних, економічних, соціальних, організаційних і 

правових засобів цілеспрямованого впливу органів державного управління [35; с. 

116-117].  

Продовжуючи тему вибору методів для досягнення поставленої в 

дисертаційному дослідженні мети, варто зазначити також метод 

статистичного аналізу, використаний для встановлення динаміки розвитку 

окремих складових ІВО, кількісних показників ефективності інституційної та 

державної систем управління, державних політик в сфері ІВО, демонстрації 

системи стимулів та основних пересторіг при формуванні державної стратегії 

ІВО. Дещо доповнюючими та моделюючими до попереднього є методи 

опитування/ анкетування та рейтингування, застосовані нами для встановлення 

репрезентативної статистики характеристики об’єкту дослідження щодо 

вітчизняної практики впровадження ІВО,  зокрема в частині академічної 

мобільності та грантрайтингу, а також узагальнення результатів проведених 

досліджень з метою встановлення тенденцій, проблемних явищ та укладення 

аналітичних звітів. Метод моделювання став в нагоді для екстраполяції 

результатів дослідження на масштаб всієї України і формування узагальнених 

висновків рекомендаційного характеру для відповідних органів державної влади. 

І, зрештою, метод систематизації, інтерпретації та узагальнення став в 

нагоді для формулювання висновків і рекомендацій із проаналізованих в ході 

дисертаційного дослідження теоретико-методологічних засад формування 

державної політики в сфері ІВО та підходів для забезпечення її максимальної 

ефективності. 

Визначена вище система методів даного наукового дослідження 

уможливила правильне визначення наукової проблеми, розкриття об’єкту і 

предмету, формулювання висновків. Не менш важливим питанням є також 

питання правильної архітектоніки дисертації, її дизайну. Оскільки об’єктом 

дослідження є державна політика інтернаціоналізації вищої освіти, а предметом 
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– теоретико-методологічні засади державної політики інтернаціоналізації вищої 

освіти в Україні, логічним видається проведення дихотомічно розгалуженого 

дослідження, висновки якого вирішують двоєдине завдання динаміки розвитку 

ІВО крізь призму державного управління шляхом прискорення і поглиблення 

процесу формування державної політики у цій сфері. 

Що стосується конкретно-наукових методів, то в нагоді стали математичні, 

соціологічні, економічні та методи менеджменту. 

Абсолютно зрозуміло, що процес інтернаціоналізації в освіті неабияк 

залежить від цілого ряду зовнішніх чинників, які в той чи інший спосіб 

формують його результативність, перспективність, отримуючи і від нього 

імпульс до трансформації і модернізації. Для кращого розуміння 

взаємозалежностей, зв’язків, кореляцій, детермінацій і, звичайно, крос-

дисциплінарності в розрізі синергетичного бачення взаємопов’язаності елементів 

складних систем логічним було використання методології міжнародних 

відносин. Зокрема, при виконанні дисертаційного дослідження нами було 

дотримано принцип конкретності в дослідженні міжнародного рівня будь-якої 

сфери життєдіяльності, системи відносин, що виникає в результаті цієї 

діяльності, соціальної організації, наукових шкіл і напрямів тощо на 

національному та наднаціональному рівнях. Зокрема, цей принцип сформував 

потребу дослідити ступінь усвідомленості у формуванні політики ІВО на рівні 

міжнародних організацій, системи органів державного та/ чи інституційного 

управління, врахування потреб доби та конкретного суб’єкту управління.  

Метод «Діаграма Венна», який зазвичай використовується для графічного 

зображення зав’язків між математичними множинами та логічними 

твердженнями, було застосовано для ілюстрації зон перетину дисциплінарних 

(предметних) категоріальних, функціональних, атрибутивних кіл, розмежування 

відмінне та/ або формування зони спільного. Перетин різних сфер державного 

управління і соціальної діяльності із сектором вищої освіти відбувається в 

площині реалізації ІВО, збагачуючи процес функціональними обов’язками на 
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міжнародному, загальнодержавному, інституційному та особистісному рівні 

(рис. 1.2).   

 

Рис. 1.2. Аспекти, які безпосередньо впливають на формування вищої 

освіти та її міжнародному виміру  

 

Крім того, до кожного досліджуваного аспекту процесу ІВО та керування 

ним застосовано авторський «3D» метод – метод тріадного дослідження процесів 

крізь призму зацікавленості, рушійної сили та динаміки (Devotion-Drivers-

Dynamics), і, накладений на досліджувану сферу транскордонних процесів у 

вищій освіті в широкому значенні, він демонструє наступне: 

• Devotion (зацікавленість, відданість): всі актори і стейкхолдери на 

національному і міжнародному рівнях, колегіальні та індивідуальні; 

• Drivers (рушійні сили, стимули): 1) на рівні держави: 

зовнішньополітична стратегія, інтеграційні рухи і процеси; 2) на світовому рівні: 

глобалізм, нові центри сили міжнародних відносин, новий світовий порядок, 

розстановка політичних сил; 

• Dynamics (динаміка): напряму залежить від конфігурації показників 

за попередніми параметрами (Devotion + Drivers). На сучасному етапі: 

позитивна, стабільно висхідна. 
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У вузькому значенні кожен магістральний напрям, ІВО та його державне 

регулювання, варто розкласти на складові і окремо аналізувати за допомогою 

окресленого методу. Формат дисертаційного дослідження не дозволяє настільки 

докладний опис, адже лише ІВО нараховує понад 15 категорій: це і вхідна/ 

вихідна кредитна/ ступенева студентська академічна мобільність, академічна 

мобільність професорсько-викладацького та адміністративного персоналу, 

інтернаціоналізація вдома, інтернаціоналізація навчальних планів, програми 

подвійних дипломів, інтернаціоналізація кампусів, вимушена (ситуативна) 

інтернаціоналізація, грантрайтинг, проєктний менеджмент, академічні візити, 

Стратегія інтернаціоналізації ЗВО тощо. Проте в ході підготовки до написання 

даного дисертаційного дослідження авторкою на базі Київського університету 

імені Бориса Грінченка було проведено два опитування, результати яких 

інтерпретувались із застосуванням методу «3D аналізу»: 1) щодо особливостей 

організації академічної мобільності серед здобувачів вищої освіти, що брали 

участь у таких програмах; 2) щодо грантрайтингу серед професорсько-

викладацького та адміністративного персоналу. У традиційному науковому 

сприйнятті аналітичні викладки за результатами цих двох опитувань є кейсами 

(case studies), методом мультизадачних досліджень конкретного явища в певній 

сфері із ґрунтовними комплексними висновками.  

Виходячи з визначеної методологічної канви і окресленого набору методів 

досягнення мети та вирішення поставлених завдань даного дисертаційного 

дослідження, видається очевидним,  що застосована методологія 

характеризується інтегративністю та стимулює постійну взаємодію 

досліджуваних елементів, створюючи імпульс до формулювання та аплікації 

похідних гіпотез, що вкотре доводить, що лише комплексний поліаспектний 

підхід до вивчення актуальних багатовимірних процесів та їх суспільної цінності 

гарантує створення цілісної картини розуміння сутності всіх складових процесу, 

уможливлює якісний аналіз, прогноз та практичне застосування.  
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1.3. Терміносистема транскордонних процесів у вищій освіті і 

державному управлінні 

 

Вивчення теоретико-методологічних засад державного управління тим чи 

іншим сектором вимагає комплексного підходу до розв’язання поставлених 

наукових завдань, а логіка сучасного підходу до наукових досліджень 

передбачає системний аналіз всіх складових наукової проблеми, крос-

дисциплінарність та обґрунтованість висновків, що сприяє розвитку 

компетентностей. Таким чином, дисертаційне дослідження на тему державного 

управління інтернаціоналізацією вищої освіти (ІВО) потребувало від нас 

встановлення категорійного апарату як в частині галузі вищої освіти, так і щодо 

розробки, імплементації та ефективності національної політики ІВО. 

Перш за все, слід наголосити, що сама ІВО та її науково-теоретичне 

обґрунтування, сучасна концептуальна база та управлінський аспект 

сформувались і набули подальшого розвитку за кордоном, переважно в Європі, 

тому українські науковці через невідповідність перекладу тих чи інших 

складових чи процесів послуговуються запозиченням, широко вживаючи 

транслітерацію англомовного тезаурусу: стейкхолдер, кампус, скіл(з), публічне 

адміністрування, академічна мобільність і т.п., щоб бути ближчими і 

зрозумілими у міжнародному науковому дискурсі (публікації, конференції, 

проєкти, гранти тощо). 

Часом такі запозичення є неусвідомленим і помилковим застосуванням 

сталих виразів з тієї чи іншої тематики. Так, приміром, в сучасній міжнародній 

науковій літературі в обігу перебуває багато дефініцій, термінів і категорій для 

позначення різного роду міждержавної співпраці в галузі вищої освіти. Говорять 

про глобалізацію освіти і науки, транскордонне співробітництво в галузі освіти, 

транснаціональну освіту, трансфер знань, ІВО загалом та окремих її складових 

тощо. Це спонукає до розмежування термінів та укладення чіткої 

терміносистеми дисертаційного дослідження.  
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В багатьох працях, присвячених розвитку сучасної вищої освіти, 

започаткуванню процесу ІВО в сучасному його розумінні помилково 

стверджується, що ІВО виникла внаслідок глобалізаційних економічних 

процесів (хоча це не відповідає дійсності, перші згадки про ІВО датовані 1960-

ми роками, тоді як глобалізація як процес оформився наприкінці 1980-х рр.). 

Проте більш обґрунтованим видається твердження про те, інтернаціоналізація 

стала одним із способів вираженням глобалізації в освіті. З-поміж іншого 

визначальними для цього явища є усунення кордонів для надання/ отримання 

освітніх послуг, стрімкий розвиток інформаційно-комунікативних технологій, 

впровадження ринкових механізмів та інтерференція економічних чинників в 

сферу університетської освіти. Швидкий розвиток економічної глобалізації, її 

поширення на інші галузі, розвиток нових технологій та інтенсифікація 

міжнародних контактів сприяли асиміляції галузевих стратегій державного 

управління на концептуальному, процесуальному та інституційному рівнях.  

Провідний теоретик і практик інтернаціоналізації університетської освіти 

Дж. Найт відстоює позицію, що глобалізація виступила каталізатором по 

відношенню до інтернаціоналізації, інтернаціоналізація виявилась реакцією на 

глобалістичні рухи, і сучасний їх причинно-наслідковий зв'язок можна назвати 

агентським, посередницьким, взаємозумовленим (рис. 1.3).  

Звуження функцій держави у соціальній сфері, її відсторонення від 

адміністрування суспільних ресурсів з метою забезпечення соціальної 

справедливості, зростання соціальної нерівності, потреба бути 

конкурентоздатним на міжнародному ринку освітніх послуг, нові суспільні, 

наукові та технологічні процеси, перегляд парадигмальних основ розвитку 

політичних інститутів і процесів у глобалізованому світі вимагали нового 

теоретичного обґрунтування і розвитку науки, зміни підходів до організації 

навчального процесу і ролі держави в управлінні галуззю за умови появи 

альтернативних акторів на ринку освітніх послуг. 

 

 

 
Глобалізація 
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Рис. 1.3. Взаємозв’язок глобалізації та інтернаціоналізації (за Дж. Найт  

(2012) [43]) 

 

Розвинені країни, звичайно, більш адаптивні до викликів доби, а достатня 

ресурсна база, зважена  державна та регіональна (європейська) політика, 

злагоджена діяльність стейкхолдерів сприяли інтенсивному розвитку та прогресу 

в освіті та науці, і дуже швидко став відчутний інформаційний, когнітивний 

дисбаланс та розрив у кількості і якості знань між розвиненими країнами та 

тими, що розвиваються. Тому у філософській та соціально-політичній літературі 

починають застосовувати термін «суспільство знань». Сам по собі термін не 

новий, адже ще в середині 17 століття Ф. Бекон у своїй утопії «Нова Атлантида» 

зобразив країну, чільне місце державної політики якої відводилось освіті і науці, 

а зусилля правителів та представників вищих прошарків суспільства були 

спрямовані на отримання та ефективне застосування знань на практиці: у 

виробництві і суспільному житті. Якщо говорити про «суспільство знань» як 

науковий термін сучасної доби, що увійшов у обіг в результаті інтенсифікації 

процесу глобалізаціїсередини1990-х років, то поштовхом до його стала праця П. 

Дракера «Постекономічне суспільство» (1993). Книга ця загалом економічного 

спрямування, але перший розділ в ній називається «Від капіталізму до 

суспільства знань», і в ньому автор відмічає розрив між знаннями і темпами 

технологічних процесів, говорить про спеціальні знання та обґрунтовано 

доводить, що всяке спеціальне знання повинно набути практичної форми й бути 

інтегроване у конкретне завдання [36].  
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В той же період, середина 1990 рр., наслідки глобалізації в освіті, зокрема, 

такі, як запит на конкурентоздатність, рівний доступ до освіти, ринкові закони і 

нові вимоги до спеціалістів на ринку праці, уніфікація вимог до освітньої 

послуги як товару, а відтак – до змісту і якості, змусили представників 

європейських державних профільних органів влади (Міністерств освіти та 

науки), установ і організацій, представників ЗВО, міжнародних громадських 

організацій освітньо-наукового профілю розробляти програму заходів для 

вироблення єдиної і консолідованої політики, направленої на підвищення 

конкурентоспроможності університетів Європи у світі, уніфікацію вимог до 

змісту та якості освітніх програм, реформи національних систем вищої освіти 

країн Європи. Так званий Болонський процес почав оформлюватись у вигляді 

конкретних програмних документів у 1988 р. з підписання Великої хартії 

університетів (Magna Charta Universitatum), в якій прописані роль університетів, 

їх цінності та місія у сучасному світі, і завершився підписанням 1999 р. 

Болонської декларації "Про європейський простір вищої освіти". Започатковані  

нею реформи в галузі вищої освіти називають скорочено Болонський процес. В 

професійній літературі з’явились нові терміни: кредити ЕКТС (ECTS credits), 

модулі, PhD, а, відтак, стали говорити про кредитну мобільність тощо. 

Закладені Болонською декларацією ідеї до уніфікації й об’єднання 

оформились на конференції у Будапешті з нагоди 10-річчя Болонського процесу 

(2010 р.) у підписання Декларації про створення Єдиного простору вищої освіти 

(European Higher Education Area, EHEA). 

Болонський процес пожвавив ІВО, адже окрім трансформаційних 

системних змін в архітектурі вищої освіти був спрямований на активізацію 

академічної мобільності, яка в свою чергу розглядається як елемент 

транскордонної діяльності університету. Саме з мобільністю багато науковців 

асоціюють ІВО, до того ж спрощено вживаючи як абсолютні синоніми терміни 

«міжнародна», «транснаціональна», «інтернаціональна» по відношенню до 

транскордонних процесів у вищій освіті. З’ясування правильної терміносистеми 

в цьому аспекті є вкрай важливим, адже точність дефініцій інститутів і процесів 
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є запорукою адекватної державної політики та регуляторних процедур на 

національному та/ або інституційному рівнях.  

Для встановлення точності, концептуальної і термінологічної правильності 

послуговуватимемось інформацією, вичерпно і з посиланнями викладеною Н. 

Авшенюк (2014). Так, вона доводить, що «стандартне визначення терміну 

“транснаціональний” (transnational), що розміщене в онлайн версії енциклопедії 

Мірраем-Вебстер, звучить як «розширення або вихід за межі національних 

кордонів». Трактування цього терміну обумовлене наявністю в його складі 

префіксу латинського походження «транс» (від лат. trans – через, за, крізь, пере, 

по той бік), що, як правило, є першою частиною складних слів, і означає: 1) 

переміщення через щось; рух через якийсь простір, його пересічення; 2) вихід за 

межі чогось; розташування за межами чогось. Найпоширеніші словники 

англійської мови, як, до прикладу, “American Heritage”, наводять декілька 

дефініцій терміну “транснаціональний”, а саме: 1) “такий, що без обмежень 

долає національні кордони” та 2) “щось, пов’язане з участю декількох країн чи 

національностей” [37]. Він зазвичай використовується для опису діяльності 

різних геополітичних структур, на відміну від терміну “міжнародний”, як той, 

що діє серед національних урядів різних країн і контрольований ними, або 

“наднаціональний”, що має на увазі делегування повноважень на більш високий 

рівень урядування» [38, c. 34].  

Цікавим є визначення, закріплене «Кодексом доброї практики надання 

транснаціональної освіти» ЮНЕСКО/ Ради Європи (Рига, 6 червня 2001 р.), 

згідно з яким «транснаціональна освіта включає всі види навчальних програм 

вищої освіти або комплекти навчальних курсів або освітніх послуг (у тому числі 

дистанційного навчання), в яких учні знаходяться в країні, відмінній від тієї, де 

заснована організація, що видає диплом». Крім того, зазначений Кодекс 

визначає, що такі програми можуть належати до системи освіти країни, відмінної 

від тієї, в якій вони пропонуються до застосування, або можуть бути 

запропоновані незалежно від будь-якої національної системи [39, c. 2]. 



 77 

Як зазначає відомий дослідник транснаціональної освіти Габріель Вігнолі 

(2004): «транснаціональна освіта передбачає перехід кордонів національних 

систем вищої освіти; вона, як правило, підпадає під категорію неофіційної вищої 

освіти, яка, у свою чергу, визначається як «усі форми вищої освіти, що діють 

паралельно з офіційною системою вищої освіти та поза її межами» [40, c. 4]. Це 

означає, що неофіційна освіта діє поза офіційним контекстом у країні 

перебування, і транснаціональна освіта може діяти як у такому контексті, так і 

поза ним.  

Щодо існування широкого спектру позначень характеру міждержавної 

взаємодій у галузі вищої освіти ми поділяємо точку зору Дж. Найт, 

найавторитетнішого, на нашу думку, експерта з типів і видів транскордонної 

діяльності в галузі вищої освіти, їх теоретичному закріпленню та практичному 

застосуванню. Вона, зокрема, зазначає, що: «неточне використання термінології 

свідчить, з одного боку, про складність досліджуваного явища, а з іншого – є 

результатом його тридцятилітньої еволюції від міжнародного до глобального і 

далі – транснаціонального вимірів розвитку вищої освіти» [41, c. 3]. В свою 

чергу, інтернаціоналізацію вона характеризує як одну з рушійних сил, що 

впливають і формують вищу освіту, яка змінюється, щоб відповідати викликам 

21 століття. Особливо важливим і дискусійним аспектом інтернаціоналізації є 

транскордонність, яку часто називають «транснаціональною освітою». Остання 

включає в себе рух людей, програм, провайдерів, знань, ідей, проєктів та послуг 

крізь національні кордони [41, c. 6].  

В ході вивчення різних підходів до класифікації видів транскордонного 

співробітництва в галузі вищої освіти довелось віднайти чітку різницю лише у 

практичних формах, характері та способі реалізації програм міждержавної 

освітньої кооперації. Загальними формами транснаціональної вищої освіти є 

наступні: 

1. франчайзинг: процес, абсолютно ідентичний економічному, коли заклад 

вищої освіти  (франчайзер) однієї країни надає іншому закладу вищої освіти  

(франчайзі) в іншій країні право використовувати програми/ кваліфікації 
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франчайзера для надання освітніх послуг у країні франчайзі, незалежно від 

країни походження студентів; 

2. розробка програм: міжінституційні заходи між двома або більше 

установами, спрямовані на спільне укладання та затвердження навчальних 

програм підготовки і трансферу кредитів, щоб студенти мали право на 

перезарахування кредитів, отриманих в одному закладі вищої освіти, іншим 

закладом вищої освіти для продовження навчання (програми Twinning" і т.п.). Це 

може слугувати підставою для отримання подвійних дипломів. 

3. галузевий кампус: кампус, заснований закладом вищої освіти однієї 

країни в іншій країні (приймаюча країна) для надання власних освітніх програм/ 

кваліфікацій, незалежно від країни походження студентів: 

- договір подібний до франчайзингу, але у даному випадку кампус 

франчайзера виступає у ролі франчайзі; 

- застосовуються і діють деякі процедурні моменти франчайзингу. 

4. офшорна установа: автономна установа, створена в приймаючій країні, 

але за своєю організаційною структурою та змістом навчання належить до 

системи вищої освіти іншої країни, не маючи, однак, в цій країні кампусу. До 

проблемних моментів тут відносяться: невизнання в приймаючій країні; лише 

деякі з них мають акредитацію заявленої країни походження; деякі можуть мати 

угоди з іншими закладами вищої освіти в заявленій країні походження.  

5. великі корпорації: вони, як правило, є частинами великих 

транснаціональних корпорацій і організовують власні вищі навчальні заклади 

або навчальні програми, що пропонують кваліфікації, які не належать до жодної 

національної системи вищої освіти; 

6. міжнародні інституції: установи, що пропонують так звані "міжнародні" 

програми/ кваліфікації, які фактично не відносяться до жодної конкретної 

системи освіти: 

- можуть мати філіали-кампуси в декількох країнах; 

- рідко визнаються в приймаючих країнах; 
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7. заходи дистанційного навчання та віртуальні університети, де доступ до 

навчального матеріалу надається за допомогою електронного листування або 

викладених на сайті курсів, а навчальний процес здійснюється дистанційно.  

В свою чергу процес інтернаціоналізації вищої освіти не має такого 

«кінцевого продукту» як «інтернаціональна» вища освіта (за аналогією з 

«транснаціональною» вищою освітою), адже інтернаціоналізація – це 

«усвідомлений процес інтеграції міжнаціонального, міжкультурного або 

глобального виміру в цілі, функції та зміст вищої освіти з метою підвищення 

якості освіти та досліджень для всіх студентів та штату та відчутного внеску в 

розвиток суспільства» [42, c. 29]. 

Таким чином, очевидним видається факт, що транснаціоналізація вищої 

освіти є формою встановлення взаємовідносин між закладами вищої освіти 

різних країн, способом постачання освітньої послуги і трансферу освітнього 

компоненту міжінститутських відносин через кордон. В свою чергу, 

інтернаціоналізація є процесом наповнення таких взаємовідносин ідейно-

змістовим компонентом мультикультуралізму, якості, науковості змісту освіти 

та соціальної відповідальності.      

Третім концептом, що характеризує процес надання освітніх послуг, який 

виходить за межі однієї держави, є «транскордонна освіта». Автором концепту 

є Дж. Найт, яка у 2007 р. визначила його як «переміщення людей, знань, 

програм, постачальників, політики, ідей, навчальних планів, проєктів, 

досліджень і послуг через національні або регіональні кордони юрисдикції» [43, 

c. 2]. Далі науковець зазначає, що «транскордонну освіту часто помилково 

плутають з терміном «інтернаціоналізація». Важливо розуміти, що 

транскордонна освіта є лише частиною складного процесу інтернаціоналізації». 

Схематично вона це зображує наступним чином (рис. 1.4). 
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Рис. 1.4. Транскордонна освіта та ІВО [43, c. 2] 

 

Оскільки часто термін «транскордонна освіта» використовують як 

синонімічний до категорій «транснаціональна освіта», «освіта без кордонів» та 

«офшорна освіта», це спонукало дослідити і визначити різницю у тлумаченні 

концептів «освіта без кордонів» та «транскордонна освіта». За визначенням Дж. 

Найт «освіта без кордонів визнає усунення будь-яких кордонів – часових, 

дисциплінарних, географічних (останній фактично і  підкреслює існування 

кордонів) – особливо географічних та юрисдикційних. Обидва підходи 

відображають сьогоднішню реальність. У цей період дистанційної та 

електронної освіти географічні кордони не мають значного впливу. Проте роль і 

значення кордонів стає дедалі відчутнішою в питаннях  регуляторної 

відповідальності, особливо пов'язаної з забезпеченням якості, фінансуванням та 

акредитацією. Термін «офшорна освіта» говорить сам за себе, але не часто 

практикується в материкових державах» [41, с. 7]. 

Оригінальним є бачення стосовно багатовимірності процесів у вищій освіті 

Ф. Альтбаха: «інтернаціоналізація включає конкретну політику та програми, що 

приймаються урядами, академічними системами та інституціями, і навіть 

окремими департаментами або установами, щоб впоратися або скористатися 

глобалізацією. Інтернаціоналізація описує добровільні та, можливо, творчі 

шляхи подолання  їх викликів. З великим простором для ініціатив, установи та 



 81 

уряди можуть вибрати спосіб, в який вони справлятимуться з новими умовами… 

Варто зосередитись також на новій тенденції вищої освіти –

мультинаціоналізації, часом через форми реалізації цей процес називають 

(«McDonaldisation») через поширену практику франчайзингу в ній [44, с. 7]. 

Інша термінологічна плутанина лежить в площині взаємозв’язку 

академічної мобільності, особливо студентської, і міграції. Європейські 

дослідники, безумовно, частіше послуговуються категорією «мобільність». 

Спрощено конотації можна диференціювати наступним чином:  

• мобільність висвітлює рух, переміщення, а не процедурні моменти, 

пов’язані з виїздом, прибуттям до інших країн та пов’язаними з цим 

перспективами. Також мобільність передбачає більш короткий термін 

переміщення за кордон та високу ймовірність повернення, як за умовами 

програм Європейського Союзу Erasmus+ або Junior Year;  

• більш тривалі поїздки на навчання за кордон для завершення 

освітньо-кваліфікаційного рівня, 3-4 роки, цілком підпадають під статистичне 

визначення міжнародної міграції (часто обумовлене поїздками терміном від 

одного р.), з більш невизначеною вірогідністю повернення в країну походження. 

Щодо слова «академічна» в цьому словосполученні, то, звичайно, воно не 

підкреслює приналежність до певної Академії і семантично не означає 

«взірцевий» або «суто теоретичний», «високого рівня складності», проте 

позначає будь-кого чи будь-що, що має відношення до освітнього процесу: 

«академічний рік», «академічна спільнота» (що, звичайно ж, не означає 

виключно людей зі званням академіка) тощо.    

Відповідно до Міжнародного гіду ЮНЕСКО “Studying abroad” («Навчання 

за кордоном»), до академічної мобільності зараховують період навчання, 

викладання або дослідження в країні, відмінній від країни проживання/ 

походження студента або академічного персоналу. Цей період є обмеженим і 

передбачає повернення студента або співробітника університету до країни 

походження після завершення зазначеного періоду. Термін «академічна 

мобільність» не застосовується для позначення міграційних процесів між 
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країнами. Академічна мобільність може виконуватись в рамках програм обміну, 

створених з цією метою, або індивідуально («вільна мобільність»). Академічна 

мобільність також передбачає віртуальну мобільність, тобто навчання за 

допомогою Інтернет-технологій [45].  

Комітет міністрів Ради Європи ще у 1996 р. закріпив таке тлумачення 

терміну «академічна мобільність», яке позначало «переміщення (зазвичай 

терміном до одного р.) будь-кого, хто належить до галузі освіти, до іншого 

закладу вищої освіти (на батьківщині або за кордон) для навчання, викладання 

або дослідження. Після цього студент, викладач або дослідник повертається до 

закладу вищої освіти країни походження. Ця концепція не пов'язана з еміграцією 

або тривалим періодом навчання (роботи) за кордоном» [46, c. 42].  

Посилаючись на: 1) ЗУ «Про вищу освіту» (2014), який закріпив, що 

академічна мобільність – це «можливість учасників освітнього процесу 

навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому 

закладі вищої освіти (науковій установі) на території України чи поза її межами» 

[47, ст. 1]; 2) постанову Кабінету Міністрів України № 579 «Про затвердження 

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» (2015), 

ключовими аспектами якого є, з-поміж іншого, «надання права на участь у 

програмах академічної мобільності усім учасникам освітнього процесу» та чітке 

визначення видів та форм академічної мобільності [48], констатуємо, що 

національні регламентні норми і положення гармонізовані з європейськими та 

світовими, закріплені види мобільності відповідають термінології та практиці 

Європейського Простору вищої освіти. Вони, зокрема, визначають суб’єктами 

академічної мобільності: 1) науковців, що працюють у ЗВО та наукових 

установах; 2) здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів; 3) здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) 

рівня та докторантів.  

Звичайно, на світовому, регіональному та національному рівнях 

прелімінарно і здебільшого йшлося про студентську мобільність. Вивчивши 

багато наукових дописів на тему  студентської акадмічної мобільності, видно, 
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що дослідники [49; 50; 51] виділяють чотири типи мобільності, розкривають їх 

характер і можливий вплив: 

1. «Іноземні студенти» та «навчання за кордоном» проти студентської 

мобільності; 

2. короткострокова («кредитна») мобільність проти довгострокової 

(«ступеневої») мобільності; 

3. «горизонтальна» або «вертикальна» мобільність; 

4. внутрішня та зовнішня мобільність. 

Перше. В більшості досліджень використовується термін «студентська 

мобільність», але фактично йдеться про студентів, чиє громадянство 

відрізняється від громадянства країни, де вони навчаються. Часто навіть 

експерти з мобільності не беруть до уваги різницю між іноземними та 

мобільними студентами, коли посилаються на статистику [52; 53]. Тим не 

менше, статистика свідчить, що багато іноземних студентів проживали в країні 

навчання до вступу в університет; більше того, деякі мобільні студенти живуть і 

навчаються за кордоном, перш ніж повернутися до країни свого громадянства на 

навчання. Тому необхідно проводити відмінність між іноземними студентами та 

навчанням за кордоном, з одного боку, та студентською мобільністю, з іншого. 

Проте доводиться визнати, що часто вживаний термін «іноземні студенти» не 

отримав належного вивчення і визначення. 

Друге. Багато студентів виїжджають в іншу країну з наміром у підсумку 

отримали диплом за результатами повного терміну навчання (ступенева 

мобільність). Але короткотривала (кредитна) мобільність студентів, на один 

семестр або навчальний рік, є дуже поширеним явищем. Коротка (кредитна) 

мобільність чітко відрізняється від ступеневої мобільності, адже досвід навчання 

в більш ніж одному університеті створює умови адаптації до різних, часто 

контрастних, навчальних середовищ, сприяючи прирощенню фахових 

компетентностей і так званих «м’яких навичок» (the soft skills). 

Третє. Диференціація мобільності проходить по лінії вертикальних і 

горизонтальних переміщень протягом навчання. У першому випадку студенти 
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отримують можливість підвищити рівень освіти і соціального забезпечення, 

переїжджаючи з країни/ ЗВО нижчого рівня до більш академічно і економічно 

багатшої країни/ ЗВО. Звичайно, пріоритетним в цьому випадку є отримання 

якісної вищої освіти і відповідних фахових компетенцій, тому швидка адаптація 

до умов проживання і якісно іншого змісту і темпу навчання є імперативом. При 

горизонтальній мобільності переміщення відбувається до країни/ ЗВО такого ж 

рівня, пріоритетом є здобуття досвіду навчання в середовищі інших культурних і 

академічних цінностей. Логічно, що мобільність за вертикальним принципом 

найчастіше стає ступеневою, а за горизонтальним – кредитною. 

Четверте. Мобільність диференціюється за напрямками з точки зору ЗВО: 

студент, який реалізовує своє право на мобільність (кредитну) та їде на навчання 

на 1-2 семестри для приймаючого ЗВО є зовнішньо мобільним (вхідна 

мобільність), а для ЗВО, де він/ вона навчається – внутрішньомобільним (вихідна 

мобільність). Практика свідчить, що університети активніше підтримують і 

заохочують вхідну міжнародну мобільність, але зацікавленні в якісних 

показниках вихідної мобільності, оскільки це напряму свідчить про якість 

освітніх послуг в університеті, який відправляє студентів за програмами 

кредитної мобільності. Інша ситуація зі ступеневою мобільністю: ті, хто 

реалізовують вихідну ступеневу мобільність не є інформативним джерелом про 

якість вищої освіти в країні походження, а зацікавленість у вхідній ступеневій 

мобільності прямо пропорційна зиску, який ЗВО від цього отримує [54, с. 39-40]. 

 Проте готових до мобільності студентів, науковців та науково-

педагогічних працівників лише незначний відсоток від загальної кількості 

(статистика говорить про 10-20%) через ряд причин, серед яких низький рівень 

володіння іноземними мовами, рівень доходів, різні культури та ін. Це стало 

поштовхом для поглибленого вивчення всіх можливостей ІВО й активізації її 

незадіяних механізмів. Курс на інституційні стратегічні зміни збагатив практику 

реалізації ІВО такими аспектами, як так звана «інтернаціоналізація вдома» 

(internationalization at home), яка створює умови для досягнення цілей у 
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викладанні, дослідженні, соціальній відповідальності університету без 

транскордонних переміщень.  

В міжнародному науковому дискурсі феномен «інтернаціоналізація вдома» 

кваліфікується як «цілеспрямована інтеграція міжнародного та міжкультурного 

виміру до формальної та неформальної частини навчальних планів для всіх 

студентів в межах внутрішнього освітнього простору» [55, с. 12]. Таке 

визначення підкреслює цілеспрямоване включення міжнародних та 

міжкультурних аспектів до навчальних планів. Це означає, що додавання або 

введення випадкових інтернаціоналізованих факультативних елементів буде 

недостатнім для інтернаціоналізації плану. Підкреслюється роль такого типу 

інтернаціоналізації для всіх студентів за всіма програмами. Що стосується 

«внутрішнього освітнього простору», то тут закладено смисл, що вони можуть 

виходити за межі університету та формального навчального контексту з метою 

включення інших міжкультурних та/ або міжнародних компонентів в зміст 

навчання. Це може бути співпраця з місцевими культурними, етнічними або 

релігійними групами, використання спільної системи навчання або інші засоби/ 

методики спільно задіяти вітчизняних та іноземних студентів [56, с. 106]. При 

цьому формальна навчальна програма визначається як «навчальний план, а 

також упорядкований розпланований графік практичних заходів, які студенти 

мають виконати в рамках ступеневої програми підготовки». В той час, як 

«неформальна навчальна програма – це різні допоміжні послуги та додаткові 

заходи та опції, запропоновані університетом, які не є частиною ухваленої 

офіційно навчальної програми підготовки, але сприяють кращому її виконанню» 

[57, с. 87]. 

Інтернаціоналізація вдома отримала різні назви в залежності від аспекту 

фокусування домінантної уваги. В європейському науковому дискурсі для 

позначення процесу інтернаціоналізації без реалізації мобільності закріпилась 

назва «internationalization at home» (інтернаціоналізація вдома); у США цей 

процес розглядається крізь призму мультикультуралізму, позааудиторного 

спілкування та соціалізації через те, що більшість університетів мають 
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розгалужену систему кампусів, а тому отримав назву campus internationalization 

(інтернаціоналізації кампусу); у Об’єднаному Королівстві та Австралії велику 

увагу приділяють міжнародній складовій освітніх програм («internationalization 

of curriculum», інтернаціоналізація навчального плану).  

При цьому, інтернаціоналізація навчального плану характеризується 

заходами з включення міжнародного, міжкультурного та/ або глобального 

виміру в зміст освіти (навчальний план), в результати навчання, в блок завдань з 

контролю знань, в методи навчання і послуги з підтримки програми навчання 

[57, c. 15]. 

Новим і недостатньо опрацьованим в теоретичному плані тематичним 

терміном є «вимушена ІВО», згадувана у статті Хакана Ергіна, Ханса де Віта, 

Бетті Ліск (2019). Мова йде про збільшення кількості здобувачів освітніх послуг 

ЗВО за рахунок міграції і вимушеного переселення людей під час військових дій, 

природних катаклізмів та політичної нестабільності. Зокрема, на основі раніше 

закріплених визначень інтернаціоналізації формулюється висновок, що 

«вимушена інтернаціоналізація – це обдумані стратегічні дії, що зачіпають три 

ключові функції університетів: освітню, наукову та соціальну» [58, c. 10]. Крім 

того, автори розкривають основну характеристику вимушеної 

інтернаціоналізації – її ситуативність, реакцію на нагальну кризову ситуацію, і в 

цьому випадку студенти, науковці, інші споживачі та провайдери освітніх послуг 

виявляються залученими до їх інтернаціоналізації під тиском обставин. 

Проблема криється у тому, як класифікувати таке збільшення студентського 

контингенту, як розподілити фонди і складати статистику, які програми 

запроваджувати тощо [58]. 

Наприкінці січня 2020 р. в Китаї визнали наявність епідемії нетипової 

пневмонії, яка згодом отримала назву «коронавірус Covid-19», і яка, через 

стрімке поширення та загрозливі масштаби смертності, вже 11 березня 2020 р. 

була проголошена ВООЗ пандемією. В результаті в усьому світі було закрито 

кордони для вільного перетину, в більшості держав підприємства, організації, 

заклади освіти, культури, мистецтв, науки, обслуговування громадян  та 
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розважальні заклади були зачинені та відправлені на карантин на невизначений 

термін. В умовах одномоментного припинення транскордонних процесів, 

заборону на в’їзд/ виїзд до держави виконання програм академічної мобільності, 

умов міжнародних проєктів, очних міжнародних освітніх заходів. Проте 

політика Європейських установ, відповідальних за нормування освітньої 

діяльності та функціонування ЄПВО, державна політика України швидко 

переорієнтували освітню діяльність на онлайн платформи. З огляду на заходи, 

що вживаються в площині організації інтернаціонального освітнього простору, 

на паралельне ведення дистанційного навчання, на сприяння розвитку навичок 

мультикультуралізму та полілінгвізму, відкритого доступу до освітніх порталів 

університетів світу, а також беручи до уваги прогнози ВООЗ про можливе 

повторне загострення ситуації з подоланням наслідків коронавірусу, а відтак – і 

повторне припинення фізичного сполучення між державами, ми пропонуємо 

ввести в обіг термін «е-інтернаціоналізація», який би і позначав реалізацію 

завдань ІВО в умовах неможливості/ заборони перетину кордонів та фізичного 

перебування в ЗВО іншої держави з метою навчання, практики, викладання або 

стажування. 

Що стосується вітчизняного наукового дискурсу, то попри свою активну 

залученість до міжнародного освітнього процесу, ні, власне, інтернаціоналізація, 

ні дотичні до неї процеси в інших галузях, ні терміни, що їх позначають, ще й 

досі не набули належного закріплення в Україні. Приміром, у новій редакції 

Закону України «Про вищу освіту» (2014) міжнародна інтеграція та інтеграція 

системи ВО України у ЄПВО за умови збереження і розвитку досягнень та 

прогресивних традицій національної вищої школи належить до основних 

принципів, на яких ґрунтується державна політика у сфері ВО, а розділ XIII 

присвячений міжнародному співробітництву, але поняття «міжнародне 

співробітництво», «міжнародна інтеграція», «інтернаціоналізація» не включені у 

статті 1 до переліку основних термінів і у Законі за межами названих підрозділів 

практично не вживаються, а поняття «інтернаціоналізація» взагалі відсутнє [47].  
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Виходячи з того, що вища освіта та інтернаціоналізаційні процеси в ній 

розглядаються в дослідженні крізь призму державної політики управління ними, 

варто з’ясувати категорійний апарат і в цьому аспекті.  

В результаті аналізу вдалось встановити, що система заходів 

управлінського характеру на національному рівні, що її традиційно вписували в 

поняття «державне управління», зазнала неабияких трансформацій і у підходах 

до визначення, і у методах функціонування, отримавши категорійне розширення 

до звичних для західної наукової думки дефініцій «публічного управління» і 

«публічного адміністрування».  

Глибоке опрацювання та порівняння вітчизняної та англомовної 

спеціалізованої наукової літератури дає підстави стверджувати, що існує певна 

невизначеність з цього питання. Приміром, у західному науковому дискурсі 

послуговуються терміном «public administration» для позначення процесів, які 

вітчизняні автори називають і «державним управлінням», і «публічним 

адмініструванням», і «публічним управлінням», і «публічним управлінням та 

адмініструванням». Традиційно, спрацьовує метод калькування термінологічних 

напрацювань зарубіжної наукової думки. Для встановлення терміносистеми 

цього магістрального напрямку дисертаційного дослідження ми 

послуговуватимемося математичними методом «від противного»: а саме від 

україномовного наукового закріплення досліджуваних процесів до встановлення 

аналогії з англомовною науковою думкою.  

Термінологічний аналіз вітчизняної наукової літератури, зокрема, 

шеститомного видання «Юридичної енциклопедії» (1998), містить наступну 

статтю: «державне управління» («governance») – певний вид діяльності органів 

держави, що має виконавчий і розпорядчий характер. Полягає в організуючому 

впливі на суспільні відносини в економічній, соціально-культурній і 

адміністративно-політичній сферах шляхом застосування державно-владних 

повноважень… Державному управлінню властиві всі основні ознаки виконавчої 

влади, <…проте…> термін «державне управління» змістом дещо ширший за 

поняття «виконавча влада»…» [59, c. 32]. 
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Розвиток вітчизняної наукової думки в галузі знань «державне управління» 

оформився у наступне визначення основного для неї терміну «державне 

управління» (англ. governance) як «діяльність держави (органів державної 

влади), спрямована на створення умов для як найповнішої реалізації функцій 

держави, основних прав і свобод громадян, узгодження різноманітних груп 

інтересів у суспільстві та між державою і суспільством, забезпечення 

суспільного розвитку відповідними ресурсами», закріпленого в Енциклопедії 

державного управління (2011) [60, с. 157].  

Примітно, що обидва видання, юридичного та державно-управлінського 

спрямування, нюансуючи різні аспекти одного й того ж концепту, подають його 

переклад англійською мовою як «governance», не «public administration».   

Дослідивши визначення концепту «governance» поважними світовими 

організаціями, які здійснюють управління в різних сферах, констатуємо 

наступне:  

- Світовий банк (1989) визначає концепт «governance» як «здійснення 

політичної влади для управління державними справами» [61, с.1];  

-  Світовий банк (1992) зазначає його як «використання влади в 

управлінні економічними та соціальними ресурсами держави. Це визначення 

включає характер функціонування інституційних та структурних механізмів 

держави, процеси прийняття рішень, формулювання політики, спроможність 

впровадження, інформаційні потоки, ефективність лідерства та характер 

відносин між правителями та народом» [62, с. 1].  

- Азійський банк розвитку (1995) надає таке визначення: «спосіб 

здійснення влади в управлінні економічним і соціальним ресурсом країни для 

розвитку як у державному, так і в приватному секторах» [63, с. 3].  

- Міжнародний валютний фонд (2018) описує його як «шир. 

концепцію, що охоплює всі сфери, на які поширюється влада держави (уряду), 

включаючи її економічну політику, регуляторну базу та принцип верховенства 

права» [64, с. 5]. 



 90 

З огляду на  операціоналізацію термінів, встановлюємо близькість понять 

«державне управління» та «governance».  

Щодо категорії «публічне адміністрування» («public administration»), 

традиційно ототожнюване у вітчизняному дискурсі з концептом «державне 

управління», то, грунтуючись на статтях «Словника ООН з публічного 

адміністрування», створеного для ознайомлення з вживаними у офіційних 

документах ООН дефініцій і смислового навантаження, вкладеного в той чи 

інший термін у своїй документації, тезово можна констатувати наступне:  

1. публічне адміністрування має багато визначень. На думку деяких 

авторів, публічне адміністрування опікується питаннями централізованої 

організації державної політики та програм, а також поведінкою призначуваних 

для їх виконання посадовців; 

2. інші фахівці в галузі визначають публічне адміністрування як сукупність 

процесів, організацій та окремих осіб (на офіційних посадах), пов'язаних із 

виконанням законів та інших правил, прийнятих або виданих законодавчими 

органами, виконавцями та судами; 

3. дехто стверджує, що публічне адміністрування – це використання 

управлінських, політичних і правових концепцій і процесів для виконання 

законодавчих, виконавчих і судових повноважень щодо надання державних 

регуляторних і службових функцій. 

4. публічне адміністрування містить подвійне тлумачення:  

(a) сукупний механізм (політики, правила, процедури, системи, 

організаційні структури, персонал та ін.), що фінансується з державного 

бюджету і відповідає за управління та керівництво органами виконавчої влади та 

їх взаємодією з іншими стейкхолдерами у державі, суспільстві та зовнішньому 

середовищі;  

(б) управління та реалізація всіх видів діяльності уряду, пов'язаної з 

виконанням законів, правил та рішень Уряду та управління, пов'язаних з 

наданням державних послуг [65]. 
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Саме останній пункт, на нашу думку, доводить певну спорідненість 

термінів «публічне адміністрування» («public administration») та «державне 

управління». 

Окрім висвітлених вище понять, наступним терміном, спорідненим, але не 

ідентичним, є «публічне управління» («public management»). Автор цього 

терміну, Д. Кілінг, охарактеризував його як «пошук найкращого способу 

використання ресурсів для досягнення пріоритетних цілей державної політики» 

[66, c. 15]. 

Міжнародна Енциклопедія публічної політики та адміністрування (1997) 

стверджує, що «публічне управління являє собою практику та дослідження, які є 

основними для публічного адміністрування, з акцентом на внутрішніх операціях 

державних установ, що зосереджується на управлінських питаннях, пов'язаних з 

контролем та спрямуванням, а саме на плануванні, організаційній підтримці, 

інформаційних системах, управлінні персоналом та оцінці ефективності. 

Адекватне публічне управління може бути концептуалізовано як управління з 

акцентом на розбудову спроможностей (capacitybuilding) для досягнення 

результатів» [67; с. 58]. 

Деякі фахівці в галузі публічного управління стверджують, що на публічне 

управління завжди чинили, чинять і чинитимуть істотний вплив питання і 

проблеми і світової, і внутрішньої політики, суспільного життя. Публічне 

управління завжди здійснюється в контексті актуальних суспільних подій та в 

реальних соціально-економічних, політичних і культурних умовах, оскільки 

публічне управління не може бути ізольованим від суспільства, будучи 

реалізованим частиною цього суспільства (управлінцями) і здійснюваним у 

тісному зв’язку із суспільством,  [68, с. 9-10].  

На підставі визначеного, очевидним видається те, що публічне 

управління вивчає взаємодію між політичною системою та державним сектором, 

співвідношення інтересів  різних стейкхолдерів і механізмів їх реалізації із 

залучення суспільства до процесуального забезпечення і до контролю за всіма 

органами влади в тому числі. 



 92 

Слово «державний» демонструє приналежність до держави, до всього, що 

становить інтерес і сферу її владних повноважень, традиційно в рамках 

виконавчої влади. «Публічне» в свою чергу окрім владних повноважень і 

функцій включає сукупність елементів суспільного, соціумного, народного, 

прилюдного, доступного, тобто є понятійно ширшим.     

Слово «адміністрування» походить від латинського слова «administrate», 

що означало «обслуговувати, управляти чи керувати». Тобто, очевидним є 

поєднання управлінських (менеджерських) та адміністративних (керівних, 

скеровуючих, обслуговуючих) функцій в одному терміні. Концепт «управління» 

у класичному сприйнятті містить елементи планування, розподілу повноважень, 

систему стимулів та контролю за виконанням та асоціюється із застосуванням 

влади.    

Взагалі з лінгвістичної точки зору варто акцентувати увагу на певній 

синонімічності досліджуваних концептів, і осмислене послуговування цими 

термінами в основі базується на нових політичних реаліях, демократизації та 

децентралізації влади, сучасному характері інтеграційних процесів та зміни 

парадигми управлінських процесів. Неосмислене ж їх вживання є простим 

калькуванням запозиченої англо-американської терміносистеми, що позначає 

певний характер об’єкт-суб’єктних відносин і увійшла в обіг в результаті 

адаптації законодавства та практики державного будівництва до норм 

розвинених країн або неадекватного перекладу з англомовних джерел. Також 

конотаційна різниця може пояснюватись різницею пануючих правових систем.  

Таким чином, публічне адміністрування є своєрідним «містком» між 

державно-управлінськими практиками та здійсненням публічного врядування, 

спостерігається спільність рис і функцій між державним управлінням і 

публічним адмініструванням та публічним адмініструванням і публічним 

управлінням. Врядування, націлене на тривалий розвиток держави з 

урахуванням кращих світових практик, ставить нові виклики для 

адміністративних органів щодо методів і технологій управління з 
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переорієнтацією фокусу уваги із суто державних на суспільні аспекти буття 

(рис. 1.5). 

 

 

Рис. 1.5. Перетин семантичних полів управлінських термінів  

 

Синтезуючи все вищевикладене та керуючись почасти науковою інтуїцією, 

констатуємо, що домінантою у державному управлінні є керуючий вплив на всі 

сфери суспільного життя, включаючи політику, економіку і непублічні 

комунікації. Це командно-адміністративний, каскадно-дистрибутивний спосіб 

делегування повноважень і завдань. Зрозуміло, що за умов демократичного 

політичного режиму, лібералізму і ринкової економіки такий стиль управління є 

малоефективним, адже приватні підприємства, організації недержавної форми 

власності вільні у виборі способів побудови організаційної комунікації,  ведення  

діяльності та методів керування ними, стратегій розвитку підприємства. 

Основними правилами, за якими вони діють, є чітке дотримання законів і 

підпорядкування головному офісу. Держава контролює функціонування в межах 

правового поля, а центральна адміністрація здійснює виконання внутрішніх 

розпоряджень. Синергія державного і недержавного блоку, розпорядчого та 

організаційного характеру відносин за умови правильно налагодженої 

горизонталі комунікацій і є адекватною моделлю адміністрування.    

Схематичне зображення смислового і практичного перетину трьох 

вищезгаданих концептів сприятиме кращому сприйняттю і осмисленню їх 

кореляції і диференціації (рис. 1.6). 
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Рис. 1.6. Державне управління, публічне управління, публічне 

адміністрування (за Н. Філіповою) [69] 

 

Еволюція наукової думки і суспільно-політичного розвитку, 

інтенсифікація пошуку оптимальних моделей державного управління вилились у  

синтез існуючих концепцій і на їх основі – продукування нових парадигм і 

термінів. Таким чином, наприкінці ХХ ст. в системі правових і владних відносин 

було впроваджено концепцію «new public management», NPM (новий публічний 

менеджмент, що не є адекватним перекладом, тому далі по тексту 

послуговуватимемось абревіатурою від англійського терміну – NPM. – авт.), яка 

проголошувала «менше уряду – більше менеджменту» [70; 71]. Трактування 

його змінювалось протягом 1990-х рр. в залежності від змісту, який закладався в 

призначення і роль впроваджуваних реформ, але першочергово, за твердженням 

К. Худа, ця концепція розглядалась як умовне позначення комплексу схожих 

адміністративних доктрин, які домінували в програмах державних реформ у 

багатьох країнах Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) з 

кінця 1970-х років [72]. 

Активний розвиток і впровадження NPM теоретики і дослідники 

пов’язують з наступними тенденціями в адмініструванні: прагнення стримати 
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зростання державних витрат і збільшення апарату; перехід до приватизації та 

квазіприватизації та скасування основних урядових інституцій, акцент на 

субсидіарності у наданні послуг; розвиток автоматизації, інформаційних 

технологій і масове впровадження їх у виробництво та перерозподіл державних 

послуг; розробка більш актуального порядку денного, що все більше 

зосереджується на загальних питаннях державного управління, розробці 

політики, стилях прийняття рішень та міжурядовій співпраці, на додаток до 

старих традицій окремих країн у сфері державного управління [73; 74]. 

Низка зарубіжних авторів [75; 76; 77] досліджували вплив цих 

менеджерських нововведень в державному управлінні на систему вищої освіти. 

Зокрема, ці автори відмічають, що вертикальна форма управління, передбачена 

NPM, була незабаром поставлена під сумнів або доповнена реформами, 

спрямованими на розвиток мережевих форм управління. Спочатку деякі 

політики заохочували включення стейкхолдерів до управління академічними 

справами і таким чином розширили кількість учасників процесу прийняття 

рішень, інтегруючи в нього неакадемічні критерії, принципи та переваги у такі 

процеси. По-друге, відбувся перегляд типу керування за участі міжнародних та 

наднаціональних суб'єктів у вищій освіті. Як наслідок, більшість навчальних або 

дослідницьких закладів вдалися до поєднання різних управлінських ресурсів і 

декілька рівнів походження суб'єктів. Концептуально це виглядало як 

багаторівневе управління.  

Проте практична реалізація концепції NPM виявила її недоліки і майже 

паралельно у світовій практиці з’являється нова управлінська модель «хорошого 

(ефективного) врядування» («good governance»), анонсована вперше в 1992 р. на 

Щорічній конференції Світового банку в галузі економічного розвитку, але в 

якості окремої управлінської моделі була затверджена у 1997 р. після виходу 

Програми розвитку ООН «Управління (Governance) для сталого розвитку 

людства». Ця Програма закріпила наступні імперативи концепції «участь, 

прозорість, відповідальність, ефективність, рівність і верховенство права», 

визначила за пріоритет якомога активніше залучення громадськості до процесу 
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управління та гарантувала, що «політичні, економічні і соціальні пріоритети 

повинні формуватись на засадах загального консенсусу так, щоб потреби 

найнезахищеніших верств населення були враховані при прийнятті державних 

рішень» [78, с. 4]. Роки апробації цієї моделі демонструють, що різниця між 

менеджеризмом та ефективним врядуванням полягає у делегуванні ширших 

повноважень суспільству, яке сприймається вже не як споживач державних 

послуг, а як колегіальний провайдер. 

У фокусі уваги даного дослідження – розвиток зв'язку між показниками 

управління та результатами освіти, зокрема щодо інтернаціоналізації 

університетської освіти, яка зазвичай базується на трьох категоріях 

управлінських показників: державне, економічне управління та інституційний 

управлінський вимір. Для оцінки можливих зв'язків між показниками різних 

форм і рівнів управління та результатами освіти застосовується модель 

фіксованого ефекту. Результати демонструють, що показники врядування значно 

впливають на ефективність освітньої політики і сприяють покращенню її 

результатів, що в свою чергу формує політику інтернаціоналізації університетів. 

Зроблено висновок, що сувора підзвітність, політична стабільність, ефективність 

роботи уряду, якість регуляторної політики, верховенство закону та контроль за 

корупцією посилюють результати освіти, що в кінцевому рахунку приносить 

користь тим регіонам світу, які в якості освітньої політики обрали стратегію 

інтернаціоналізації університетів. 

Оскільки освітня політика є однією з галузевих політик держави, водночас 

наближеною і далекою від звичного вживання терміну «політика», і з огляду на 

те, що цей термін є значущим елементом терміноситеми дослідження для 

позначення різних рівнів управлінської практики (міжнародний, державний, 

інституційний) в галузі освіти загалом і в практиці її інтернаціоналізації, 

доцільно зупинитись на ньому докладніше.  

В своїй монографії «Європейська політика вищої освіти» відомий 

український дипломат і науковець Г. Хоружий провід докладний етимологічний 

і конотаційний аналіз терміну «політика» на підставі співставлення змісту різних 
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англомовних термінів, які українською перекладаються як «політика». Подібна 

компаративістика сприяє глибшому аспектному розумінню і правильному 

послуговуванню у наукових працях на тему ІВО, розвиток якої лежить 

переважно в англомовній науковій площині, а українські дослідники активно 

послуговуються транслітерованими,  або запозиченими іншомовними 

категоріями (абревіатури, скорочення та ін.). Підхід цього автора гармонійно 

лягає у визначену методологію дослідження, коли всі процеси, пов’язані з 

предметом дослідження, вивчаються крізь призму національного та зарубіжного 

підходів, інтерпретацію термінів та основних постулатів, мети та завдань. 

Зокрема, цей автор зазначає, що поняття «політика» має три 

найпоширеніші, певною мірою взаємопов’язані інтерпретації, які 

перекладаються українською мовою як «політика» [23]. 

Термін «рolity» охоплює форми політики і стосується її інституційних 

структур та організації суспільства (урядові структури, парламенти, політичні 

партії, міжнародні організації, об’єднання), що становлять певні інтереси, а 

також включають правовий порядок (Конституція, закони, укази, накази, 

розпорядження тощо), що регулюють сфери діяльності, відповідальність та 

процеси взаємин. Крім інституційного рівня, застосовується також нормативний 

рівень, який охоплює ціннісні уявлення, наміри та їх регулювання.  

«Policy» вказує на зміст політичних відносин, що стосуються предмета, 

завдань та цілей, які формулюють і реалізують учасники політики. Отже, цей 

вимір спрямований на вирішення проблем та формування суспільних відносин і 

виражає певні інтереси та цілі конфліктів.  

«Politics» фокусується на процесах як політичних діях (наприклад, вибори, 

голосування, лобізм) і на аналізі конфліктів, зокрема на тому, як групи інтересів 

намагаються просувати свої інтереси. Досліджуєтсья також процес формування 

волі та прийняття рішень (політичні суперечності, дебати тощо) [23, с.123].  

Не підлягає сумніву твердження автора про те, що визначення категорії 

«політика» має досить багато інших варіантів, які в цілому можна представити 

як регулювання справ певної спільноти шляхом прийняття і виконання 
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обов’язкових рішень. Іншими словами, йдеться про формування, виконання і 

вплив вимог і цілей у приватних та публічних сферах. У вузькому сенсі політика 

означає структури, процеси та зміст управління політичними процесами і 

суб’єктами політики. Політику можна охарактеризувати і як сукупність різних 

взаємодій, соціальні дії, спрямовані на рішення та механізми управління [23]. 

Щодо політики держави і аналізу її з точки зору управлінських процесів, в 

монографії зазначається, що близьким до категорії «політика» є поняття 

«управління», що має французьке походження (Gouvernance), яке означає 

відношення як до структур, так і до намірів. Англійське поняття (Government) 

свідчить, що у суспільно-політичній сфері управління і керування здійснюється 

не тільки державою («першим сектором»), а й приватною економікою («другим 

сектором») та «третім сектором», який включає союзами, об’єднаннями, групами 

представництва певних інтересів. Основними принципами управління 

вважаються: звітність (аccountability), відповідальність (responsibility), 

транспарентність (transparency) та чесність (fairness) [23, с.124]. 

Стосовно державної освітньої політики автор наголошує, що з самого 

початку вона виражала зацікавленість держави в підготовці грамотних 

службовців, офіцерів та ін., а також очікування, що гарантована державою освіта 

з часом звільнить продуктивні сили суспільства і сприятиме економічному 

розвитку. Крім цього, були сподівання, що завдяки освіті населення краще 

інтегрується у соціальне середовище [23]. 

Широка термінологічна база та багатомірність її закріплення в 

теоретичних та нормотворчих документах свідчить, з одного боку, про 

ґрунтовність і багаторівневість дослідження інтернаціоналізації вищої освіти та 

механізмів державного управління цим процесом, а з другого – демонструє 

масштабність, глибину і кросдисциплінарність досліджуваних процесів і явищ, 

підтверджених постійним їх розвитком, еволюцією, синергією і синтезом, на 

основі яких часто продукуються нові концепції, моделі та парадигми. Сукупно 

це вкотре підкреслює актуальність обраної теми, формулює наукову проблему і 

формує наукову новизну. 
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Висновки до першого розділу 

 

 Логіка будь-якого сучасного наукового дослідження вибудовує системний 

і міждисциплінарний підхід до вивчення складових елементів теми чи феномену, 

процесу, що вивчається, їх компіляцію у ладну архітектурну наукову «форму» за 

допомогою адекватних методів наукового пізнання. Досліджуваний нами процес 

не новий, але його видо-просторова та ідейно-світоглядна форма сформована 

умовами сучасної доби, вона флексибільна і видозмінюється в залежності від 

кон’юнктури ринку освітніх послуг, політичної волі, фінансово-економічних та 

ринкових регуляторів і т.п. Саме тому в основі методологічної конструкції 

лежить синергетика як наука про вміння складних організмів перероджуватись в 

хаосі після біфуркації, наука про нелінійність часово-просторових процесів. 

Іншою опорою методологічного каркасу дослідження стала діалектика, за 

допомогою теоретичних напрацювань якої видалось можливим осягнути 

виклики глобалізації у вигляді конкуренції, заперечення, протиставлення та 

шляхи взаємодії для ефективного функціонування за таких умов. На таку 

фундаментальну стрижневу конструкцію було нашаровано основні методи 

наукового пізнання, які уможливили проведення ґрунтовного і всебічного 

аналізу ІВО і пов’язаних з нею процесів в системі державного будівництва; 

глибокого розуміння мети і стратегій ІВО, щоб осягнути дієвість існуючих 

механізмів державного управління галуззю вищої освіти та ІВО, виявити 

недоліки/ недопрацювання і запропонувати власні варіанти формування 

державної політики в галузі в досліджуваній сфері. 

На підставі обраної методології дослідження вдалось виявити історичні, 

ідеологічні, еволюційні детермінанти виникнення процесу ІВО і становлення 

його в сучасній формі. 

Зокрема, в першому розділі за допомогою системно-генетичного аналізу 

встановлено, що зародження праобразу ІВО можна відносити до доби 

Середньовіччя, оскільки існуюча тоді тенденція фізичного переміщення 
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студентів і викладачів між університетами хоч і не мала масового (чи виключно) 

транскордонного характеру, та все ж існувала і мала на меті розширення 

наукових горизонтів, культурне збагачення та/ або популяризацію власних 

учень. Вищеперераховані факти ілюструють тогочасну академічну мобільність. 

Оскільки була ще й єдина мова викладання – латина, університети були 

самостійними (автономними) від держави (але часто не від церкви), аналогії 

більш, ніж очевидні. Такі висновки спонукають нас уникати наукової помилки, 

стверджуючи, що зустрічається у публікаціях, стосовно того, що процесу ІВО – 

не більше тридцяти років. Варто розрізняти концептуалізацію сучасного процесу 

ІВО, який дійсно розпочався у наприкінці 1980-х років, і започаткування 

основоположного процесу ІВО – академічної мобільності. 

Університети завжди виступали осередками свободи, неупередженості і 

генерування наукового знання. Вони тісно вплетені в систему соціально-

політичних, економічних, правових, гуманітарних та управлінських процесів, 

вони адаптуються під їх зміни і самі викликають їх. Тому саме університети 

стали провідними інституціями в розбудові економіки знань і одними з перших 

вдалися до реформування підходів до автономізації та управління. На порядку 

денному постали питання конкурентоздатності, уніфікації стандартів і вимог в 

рамках інтеграційних процесів в регіоні, розширення парадигми міждержавної 

взаємодії в галузі вищої освіти. Таким чином, зовнішні політико-економічні 

процеси створили контекст нового ідейно-теоретичного наповнення 

університетської місії і стратегії в світлі глобалізаційних та інтеграційних 

процесів.  

Доводиться констатувати, що сфера вищої освіти не статична, динамічно 

розвивається і гнучко реагує на зовнішні формотворчі процеси. Терміносистема 

досліджуваних процесів вражає нюансами і аспектними кореляціями, які не 

архаїзуються, а шляхом реконцептуалізації примножуються та/ або набувають 

нового значення, висвітлюючи нову атрибутивну характеристику доволі 

тривалого процесу міжнародної співпраці в галузі вищої освіти і управління 

ними.  
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РОЗДІЛ 2 

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ 

 

 

2.1. Ідейно-теоретична сутність і зміст концепту «інтернаціоналізація 

вищої освіти» 

 

Останні кілька декад минулого століття характеризуються турбулентністю 

прогресивних політичних, економічних, соціальних та гуманітарних змін, які 

переформатували всі сфери життя й суб’єкт-об’єктні відносини в них. 

Глобалізація виявилась якщо не найголовнішим, то найвпливовішим 

процесом, який підпорядкував маркетинговим законам навіть суспільно-

політичну і гуманітарну сфери. Галузь вищої освіти також зазнала тиску 

фінансово-економічних регуляторів, відчула на собі наслідки скасування 

кордонів для вільного руху людей, послуг та капіталу і трансформувалась 

відповідно до вимог ринку. Подібна тенденція до уніфікації та асиміляції з 

нормами і стандартами, часто затвердженими за аналогією з американськими 

шаблонами, сприяла консолідації зусиль країн європейського континенту не 

лише для реформування галузі вищої освіти у відповідності з вимогами часу 

(академічна мобільність, інтернаціоналізація навчальних програм, уніфікація 

вимог до якості освітніх послуг, трансфер знань і результатів навчання тощо), а й 

для збереження європейської ідентичності (поширення європейських цінностей, 

збереження наукового потенціалу через запровадження грантових програм для 

навчання/ досліджень всередині ЄС та з країн-не членів до ЄС, збереження 

європейських (як і національних) наукових і освітніх традицій вищої школи і 

т.п.). 

Крім того, прискореними темпами розвивався науково-технічний прогрес, 

інформатизація суспільства, що чинило неабиякий вплив на процес організації 

навчання та підготовки спеціалістів затребуваних спеціальностей, часто 
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новостворених під потреби промисловості. На початку ХХІ ст. стало остаточно 

зрозуміло, що швидкість, з якою відбуваються процеси модернізації в освіті, що 

потребують і навчання впродовж життя, і постійного діалогу основних 

стейкхолдерів в галузі освіти, і виваженої інституційної політики ЗВО, 

сформували запит на міждержавне співробітництво на макро (міжнародному), 

мезо (державному) та мікро (інституційному) рівнях, що узагальнено називають 

глобалізацією в освіті та інтернаціоналізацією вищої освіти.   

Взаємозалежність підвищення продуктивності праці, інтенсифікації 

виробництва та трансферу знань, посилення економічного компоненту сприяло 

виникнення конгломерату тенденцій у вигляді економіки знань (knowledge-based 

economy, knowledge economy), а відтак – і суспільства знань (knowledge society), 

яке абсолютно справедливо в літературі називають «інформаційне суспільство» 

та/ або «високорозвинене суспільство/ цивілізація» [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8]. 

Основоположниками економіки знань вважають Й. Шумпетера, Ф. Хайєка 

та Ф. Махлупа, причому останній започаткував її у вигляді навчальної 

дисципліни. Так, Й. Шумпетер віддає належну увагу процесу накопичення знань, 

розвитку науки та інновацій, називаючи їх продуктом виробництва; він накладає 

свій метод економічної еволюції на галузь продукування наукового продукту 

(тобто, і знань – авт.), доводячи, що трансформації у матеріальному виробництві 

неодмінно віддзеркаляться в інтелектуальній сфері, а, отже, наука 

розвиватиметься за законами теорії інновацій, розробленої ним для 

матеріального виробництва, що дає підстави зробити висновок, що аналітичний 

прогрес в економічній науці нерозривно пов'язаний із технологічним прогресом, 

як матеріальне виробництво з інтелектуальним розвитком [2].  

Філософія економіки знань у Ф. Хайєка полягала у концепції «спонтанного 

порядку», яка з-поміж іншого встановлювала, що розвиток ринкової системи 

відбувається за власною внутрішньою логікою, зумовленою тим, що у її 

формуванні люди керуються своїми практичними знаннями [3]. 

Ф. Махлуп у своїй праці «Виробництво й поширення знань у США» (1962) 

висунув економічну теорію, в якій знання фігурують як товар, і яку було 
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покладено в основу концепції інформаційного суспільства. Тобто, в системі 

цінностей економіки знань самі знання відіграють вирішальну роль [4]. 

Дебра Амідон із співавторами влучно відмітили еволюційний прогрес 

економіки знань: «сьогодні проводяться сотні конференцій, присвячених 

аспектам економіки, заснованої на знаннях, в усіх куточках світу. Те, що 

почалось у 1987 р. як ініціатива, спрямована на використання інтелектуального 

капіталу нації, перетворилося в глобальний порядок денний міжнародного 

співробітництва» [5, с. 138]. 

Вичерпно окреслив суть і призначення економіки знань Ф. Альтбах: «через 

центральну роль економіки знань у 21-му столітті на загальний розвиток, вища 

освіта взяла на себе безпрецедентне значення, як усередині країни, так і на 

міжнародному рівні, через її ролі в освіті людей для нової економіки та у 

продукуванні нових знань [6, с. 350]. Як свідчення, фокус уваги Світової 

організації торгівлі (СОТ) поширюється і на сферу вищої освіти. Поточні дебати 

щодо Генеральної угоди про торгівлю послугами (ГАТС) – зусилля 

багатонаціональних корпорацій та деяких урядових установ у багатих країнах 

для інтеграції вищої освіти у правові структури світової торгівлі через СОТ – 

свідчить про те, наскільки важливі університети та знання стали у сучасному 

світі. Подібний аспект підтримуємо і ми, знаходячи підтверджуючі аргументи у 

працях низки провідних західних дослідників питань розвитку вищої освіти, а 

надто – її міжнародного виміру [7; 8; 9].  

Глобалізаційний «фон» розвитку освітніх процесів і парадигма економіки 

знань на фоні домінування американської моделі адміністрування у вищій освіті 

та науці актуалізували питання конкурентоздатності для ЗВО, він значно 

посилив питання нерівномірності розвитку університетів навіть в межах однієї 

держави. Ф. Альтбах влучно розділяє ЗВО на категорії: провідні (топ) та інші 

(периферійні по відношенню до провідних), зазначаючи, що: «глобалізація 

сприяла посиленню існуючих диспропорцій у вищій освіті <...> світ центрів і 

периферій дедалі більше ускладняється. Навіть у країнах, що знаходяться в 

центрі світової академічної системи – США, Великобританія, Німеччина, 
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Франція і, певною мірою, Австралія і Канада – існує багато периферійних 

закладів вищої освіти. Наприклад, близько 100 із 3200 ЗВО США можна вважати 

дослідницькими університетами. Ці установи отримують більше 80% державних 

субвенцій і займають лідируючі позиції в системі вищої освіти США. Решта 

американських ЗВО, відповідно, є периферійними порівняно з цими топ-100 

дослідницькими центрами (при тому, що цей периферійний сегмент може 

включати і університети, і коледжі та відігравати важливу роль як в 

загальнонаціональній академічній системі, так і в суспільстві – авт.). Інші країни 

демонструють подібні стратифіковані академічні системи» [10, с. 6-7]. Таким 

чином, для сталого розвитку і прирощення суб’єктного потенціалу успішного 

актора міжнародних освітніх відносин перед університетами постало завдання 

підвищення власної візуалізації на національному та міжнародному рівнях. Це 

стало можливим лише через дотримання «правил гри» в частині відповідності 

вимогам доби щодо відкритості, автономності, поєднання освіти, науки і 

досліджень, розвитку академічної мобільності, підвищення їх якості, що 

підтверджується міжнародними рейтингами. Очевидним є початок нового, 

сучасного, етапу ІВО.  

Багато дослідників і всі міжнародні організації, причетні до вироблення і 

реалізації політики вищої освіти, приділяють увагу вивченню ІВО. Існує багато 

визначень і концепцій, деякі з них є актуальними протягом десятиліть, і ми з 

ними переважно погоджуємось; деякі з’явились нещодавно, вони потребують 

перевірки часом і науковою полемікою; деякі всеохоплюючі, універсальні, тоді 

як інші стосуються лише окремих аспектів ІВО. 

Кореляція концептів «глобалізація» та «інтернаціоналізація» стала 

предметом дискусій серед науковців. Приміром, професорка Університету 

Торонто, Канада, провідний теоретик і практик ІВО Дж. Найт в одній зі своїх 

праць зауважила, що інтернаціоналізація змінює світ вищої освіти, а глобалізація 

змінює світ інтернаціоналізації. Тобто, цей ланцюг підрядності підтверджує 

глобальність і світову синхронію сучасних тенденцій у вищій освіті і факт її 

залежності від економічних і політичних процесів [11].  
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Академік, освітолог, віце-канцлер Кінгстонського Університету, 

Великобританія, Пітер Скотт стверджує, що «існує діалектичний зв'язок між 

інтернаціоналізацією і глобалізацією. Інтернаціоналізація відображала – і, 

можливо, все ще відображає – світ, в якому домінують національні уряди. Але 

глобалізація – ні» [12, c. 5]. І в іншій своїй праці він стверджує, що «і 

інтернаціоналізація, і глобалізація є складними багатовекторними явищами <…> 

відмінність між інтернаціоналізацією та глобалізацією, хоча і є сугестивною, не 

може розглядатися як категорична. Вони перетинаються і переплітаються 

всіляко» [13, c. 6].   

Френс ван Фухт підкреслює важливий момент відмінності між 

глобалізацією та інтернаціоналізацією, хоча ми готові полемізувати щодо шляхів 

здійснення ІВО, адже це не лише мобільність, проте погоджуємось, що 

глобалізація привнесла елемент рейтингової залежності та конкуренції у царину 

вищої освіти: «з точки зору практики та сприйняття, інтернаціоналізація дуже 

наближена до традиційних форм міжнародного співробітництва і мобільності та 

до основних вимог щодо якості та досконалості, тоді як глобалізація більше 

торкається питання конкуренції, просуваючи ідею вищої освіти як товару та 

кидаючи виклик концепції вищої освіти як суспільного блага» [14, c. 11].  

Ульріх Тейхлер дає пояснення щодо впливу глобалізації на вищу освіту 

крізь призму інтеграційних процесів, адже "спочатку глобалізація, здавалося б, 

визначалась як сукупність істотних змін у контексті та внутрішньому житті 

вищої освіти, пов'язаних із зростаючими взаємозв'язками між різними частинами 

світу, внаслідок чого національні кордони розмиваються або навіть, здається, 

зникають". Але, за його словами, в останні роки (станом на початок 2000-х – 

авт.) термін «глобалізація» був замінений на відповідник «інтернаціоналізація» в 

публічних дискусіях про вищу освіту, спричинивши зміну сенсозмісту категорії: 

«цей термін, як правило, використовується для позначення будь-якого 

надрегіонального явища, пов’язаного з вищою освітою <...> та/ або будь-чого, 

що має масштаб глобального і пов’язане з вищою освітою, яка характеризується 

ринковими відносинами та конкуренцією» [15, c. 37]. На нашу думку, 
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суперечливим видається застосування терміну «надрегіональний», адже з точки 

зору політичної та економічної географії за соціально-територіальними, 

трудовими, інфраструктурними, історико-ідеологічними та суспільно-

політичними атрибутами регіонами можна назвати Європу, Північну Америку, 

Азію, тобто зазначений У. Тайхлером «надрегіональний» характер охоплює або 

міжконтинентальну, наприклад, євро-американську,  взаємодію, або співпрацю 

між різними частинами світу, як от євро-азійська. При цьому найменшою 

одиницею виміру є материк, а держави нівелюються як такі. На наше 

переконання, інтернаціоналізація відображає і передбачає будь-яку міждержавну 

взаємодію будь-якого масштабу (субрегіонального, регіонального, 

континентального, міжконтинетального та ін.) з метою поширення як 

універсальних стандартів і цінностей, так і національних прогресивних традицій 

і практик навіть без фізичного транскордонного переміщення. Глобалізація при 

цьому, дійсно, диктує умови конкурентоздатності і пропагує певну уніфікацію, 

але не повну асиміляцію, для університетської освіти. Національні уряди, 

приймаючи правила ведення економіки і кооперації у вирішенні глобальних 

проблем людства, автоматично адаптують систему органів державної влади для 

вироблення секторальних політик. 

Саме такий аспект підкреслюють Ф. Альтбах, Л. Райсберг та Л. Румблі 

(2009, 7), констатуючи, що «глобалізація, ключова реальність XXI століття, вже 

глибоко вплинула на вищу освіту <...> Ми визначаємо глобалізацію як 

реальність, що формується все більш інтегрованою світовою економікою, 

новими інформаційними та комунікаційними технологіями, появою міжнародної 

мережі знань, роллю англійської мови та іншими силами, що не знаходяться під 

контролем академічних установ <...>. Інтернаціоналізація визначається як 

різноманітність політики та програм, які університети та уряди здійснюють для 

реагування на глобалізацію» [16, c. ii (5)].  

Уве Бранденбург і Ханс де Віт коментують, що, беручи до уваги таке 

розмежування, інтернаціоналізація часто розцінюється як "хороша", а 

глобалізація – як "погана": "інтернаціоналізація вважається останньою позицією 
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гуманістичних ідей проти світу суто економічних благ, нібито представлених 

терміном глобалізація. На жаль, цей побудований антагонізм між 

інтернаціоналізацією та глобалізацією ігнорує той факт, що діяльність, яка 

більше пов'язана з концепцією глобалізації (вища освіта як товар), все частіше 

виконується під прапором інтернаціоналізації» [17, c. 244].  Варто погодитись зі 

слушністю цієї ідеї, адже часто в країнах, що розвиваються, спостерігається 

тенденція називати «інтернаціоналізацією» будь-який процес, що містить 

елементи міждержавного співробітництва, і для залучення якомога більшої 

кількості студентів обмежити цільову аудиторію абітурієнтами з країн з 

невисоким рівнем розвитку (горизонтальна мобільність), що дозволяє не 

дотримуватись вимог світової освітньої спільноти щодо якості вищої освіти. 

Саме таке призвичаювання до обставин під егідою так званої «ІВО» є 

негативнішим за деякі прояви глобалізації. 

Вітчизняна дослідниця трансформаційних процесів у вищій освіті Мосьпан 

Н. В. пише в одній із своїх праць, що «поряд з процесом глобалізації 

відбувається процес інтернаціоналізації, який також став широко поширеним і 

стратегічно важливим явищем у вищих навчальних закладах (ВНЗ)» [18, с. 91]. 

Важко полемізувати, адже не до кінця зрозуміло, що означає слово «поряд»: 

паралельно чи разом. В будь-якому випадку, на нашу думку, глобалізація 

виступила каталізатором зрушень в галузі вищої освіти, спричинила певні 

процеси, що отримали назву «інтернаціоналізація», а зараз залишається не 

супроводжуючим чи віддаленим/ наближеним процесом, а, радше, фоном і 

стимулом (приміром, чітко простежується залежність зміни інтенсивності 

інтеграційних, глобалістських та/ або антиглобалістських тенденцій в політиці та 

тематик наукових досліджень і географії їх охоплення), тоді як ІВО виступає в 

ролі своєрідного елементу живлення глобалізації науковими розвідками, 

відкриттями, обґрунтуванням та теоретиками процесів в усіх сферах суспільно-

політичного життя.  

Інші українські дослідниці О. Гринкевич та Н. Лутчин на основі праць 

провідних західних науковців-піонерів руху ІВО в Європі, Дж. Найт, Х. де Віта, 
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Є. Егрон-Полак та ін. виділяють геопросторовий та процесний підходи у 

дослідженні інтернаціоналізації. Кінцевим результатом геопросторового 

контексту є транскордонна та транснаціональна освіта. Водночас внутрішня та 

міжнародна мобільність студентів, дослідників-викладачів, адмінперсоналу, 

провайдерів, програм є поняттями, які характеризують процесний підхід у 

дослідженні інтернаціоналізації. Тобто, співвідношення між процесним та 

геопросторовим підходами є сукупністю дій та відносин, які характеризують і 

уможливлюють перехід від процесу до результату, і з цим важко не погодитись, 

адже подібні висновки базуються на солідному науковому доробку провідних 

дослідників ІВО [19].  

Якщо запропонована кореляція відносин в площині процес – результат 

крізь призму видо-типових характеристик підходів до визначення і вивчення ІВО 

видається нам логічною і не позбавленою раціональності, то запропонований 

далі контент-аналіз причин і регуляторів ІВО викликає полеміку. Так, 

наприклад, авторки при застосуванні крос-дисциплінарного аналізу ІВО, 

зазначають, що «мобільність у вищій освіті зумовлена цілим комплексом 

об’єктивних і суб’єктивних соціокультурних, економічних і політичних 

чинників. Серед них визначальними є потреба людини в особистісному розвитку 

та пізнанні світу, нерівномірність соціально-економічного розвитку територій, а 

також геопросторові та політико-правові умови переміщення населення» [19, с. 

318]. В такий спосіб, вони звужують розуміння ІВО до фізичного переміщення 

осіб у власних інтересах, хоча, як доведено вище, ІВО – багатоаспектний, 

багатовекторний, мультизадачний складний процес, результати якого є 

багатовимірними і не до кінця прогнозованими, адже залежать від багатьох 

галузей життєдіяльності людини і соціуму, фінансово-економічних регуляторів 

та ринкової кон’юнктури. Далі по тексту в аналізованій роботі дається 

визначення промоутерів ІВО і знову йдеться про її широке тлумачення, адже 

констатується, що «потужним регулятором процесів інтернаціоналізації освіти 

та мобільності (процеси подаються вже як окремі та паралельні – авт.) є 

відповідне інституційне середовище – сукупність цінностей, норм, правил, 
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організацій, а також інших інститутів, які регламентують, сприяють або 

обмежують функціонування і розвиток цих процесів. Аналіз та розвиток цього 

середовища створюють науково-практичне підґрунтя для забезпечення 

економічної ефективності та соціальної безпеки процесів внутрішньої та 

зовнішньої мобільності у вищій освіті» [19, с. 318].   

Точку зору представників російської науки у своїй статті розкрила Ж. 

Чернякова. Вивчивши їх, констатуємо, що деякі з них (наприклад, Р. Еланд, В. 

Мєдвєдєва) називають глобалізацію більш високою формою інтернаціоналізації, 

оскільки ці процеси не є еволюційним ланцюгом одного явища [20]. Ми не 

поділяємо таку точку зору. Ближчою до істини видається висвітлена там же 

позиція О. Бражнік, яка стоїть на тій позиції, що поняття «інтернаціоналізація» 

тотожне поняттю «глобалізація», адже відбувається інтенсифікація відносин 

взаємодії й обмінів та взаємопроникнення соціальних сфер комунікації на 

світовому рівні. На думку дослідниці: «інтернаціоналізація є наслідком 

транснаціональної гармонізації структур та соціальних моделей, яка знаходить 

відображення насамперед в освітній сфері» [20, с. 81]. 

Беззаперечно вичерпно й опціонально взаємообумовленість і 

взаємозалежність процесів ІВО та глобалізації охарактеризувала Дж. Найт. 

Стверджуючи, що інтернаціоналізація вищої освіти є одночасно і відповіддю на 

глобалізацію й агентом цієї ж глобалізації, вона зазначає, що «глобалізація може 

бути незмінною, а інтернаціоналізація передбачає багато варіантів вибору. 

Глобалізація, як правило, концентрує багатство, знання та владу в руках тих, хто 

вже має ці елементи. Міжнародна академічна мобільність так само сприяє добре 

розвиненим системам освіти та установам, тим самим поглиблюючи існуючу 

нерівність» [21, с. 27-28]. 

Уве Бранденбург, менеджер з проєктної діяльності Центру розвитку вищої 

освіти, докладно і в евристичний спосіб вивчаючи проблеми і перспективи ІВО, 

конкретизує, що «з кінця 1970-х і до середини 1980-х років всі види діяльності, 

які можуть бути включені в поняття інтернаціоналізація, зазвичай не називалася 

таким чином, не мали високого престижу, були досить ізольованими і не 
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пов'язаними між собою <…> Наприкінці 1980-х відбулися зміни: 

інтернаціоналізація була затверджена і реалізовувалась, постійно зміцнюючи 

свої позиції. Упродовж останніх двох десятиліть до цього багатовимірного 

процесу були додані нові аспекти, переходячи від простого обміну студентами 

до великого рекрутаційного бізнесу та від діяльності, що впливає на незначну 

елітну групу, до масового явища. Протягом останніх двох десятиліть концепція 

інтернаціоналізації вищої освіти змістилась в самий центр інституційних 

досліджень» [22, с. 15].  

Крім того, цей автор разом з визнаним теоретиком, професійним 

дослідником ІВО Х. де Вітом у 2015 р. вдалися до реконцептуалізації 

досліджуваного нами явища «інтернаціоналізація». У своїй спільній публікації 

«Кінець інтернаціоналізації» ці автори відмічають, що інтернаціоналізація дедалі 

частіше стала сприйматись як «добро», тоді як глобалізація – як «зло» через те, 

що  «інтернаціоналізація вважається останнім оплотом гуманістичних ідей проти 

ідеї суто економічних благ, нібито закладених в сам термін «глобалізація» [22, с. 

16]. Автори слушно відмічають і те, що побудований антагонізм між 

інтернаціоналізацією та глобалізацією ігнорує той факт, що діяльність, більше 

пов'язана з концепцією глобалізації (вища освіта як товар на продаж), все 

частіше здійснюється під прапором інтернаціоналізації. Не можна не 

погодитись, що подібне протиставлення значно нівелює основну ідею 

інтернаціоналізації та її інструментів. Ми погоджуємось також із влучним 

зауваженням, що, вважається, що через три десятиліття після виникнення 

процесу навряд чи можливо називатися і бути піонерами цього процесу (в 

нашому випадку – ІВО), можливо відстоювати традиції та впроваджувати 

основні теоретичні та практичні напрацювання. Однак, і в цьому слушність 

думки авторів, це створює небезпеку стану «плато» через невпинне сповідування 

та реалізацію класичних, традиційних, концепцій, поки світ навколо рухається 

вперед. Саме через це існує ситуація, коли лунають скарги на втрату справжньої 

мобільності та комерціалізацію вищої освіти загалом та її міжнародну складову 

зокрема, ігноруючи при цьому появу інноваційних трендів, як от поява 
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цифрового громадянина, для якого мобільність може бути як віртуальною, як і 

реальною [22].  

Саме тенденція до поверхнєвого сприйняття та сенситивного, а не 

процесуального розуміння процесу ІВО змусили авторів говорити про кінець 

справжньої ІВО, дескриптивний образ якої не передає більше ціннісних 

сподівань, закладених в саму суть процесу. Узагальнивши пропозиції авторів 

щодо подолання «екзистенційної» кризи ІВО, виокремлюємо найдієвіші, на 

нашу думку, імперативи: відійти від догматичних та ідеалістичних концепцій 

інтернаціоналізації та глобалізації та сприймати їх не як ціль в собі, а як 

інструмент реалізації провідних завдань ІВО; проаналізувати, чи сприяють 

заходи в рамках ІВО досягненню високої якості освіти та досліджень у 

глобалізованому суспільстві знань; переключити фокус уваги з розробки 

інструментів та засобів на  результативність. Головним завданням ставиться 

«залишити старі концепції інтернаціоналізації та глобалізації та перейти до нової 

неупередженої парадигми» та «підтвердити основну роль університетів: 

допомогти зрозуміти цей світ та покращити наші стосунки з ним <…> Це 

спільне зобов'язання на інституційному та особистому рівні <…> 

Найважливішим у будь-якому випадку є переосмислення того, як ми розцінюємо 

інтернаціоналізацію вищої освіти в даний час» [22, с. 17].  

Не лише інтернаціоналізація у сфері вищої освіти трансформувалась в 

умовах глобалізаційних тенденцій, набула нових форм та аспектів, невластивих 

освітнім рухам. Вплив глобалізаційних тенденцій наклав відбиток і на характер 

управлінських та адміністративних процесів, спонукаючи говорити про 

інтернаціоналізацію і в цій галузі. Про це йдеться у низці нещодавніх досліджень 

німецьких авторів, які виділяють три рівні інтернаціоналізації державного 

управління, виходячи з його об'єкту. Перший рівень – це поява та посилення ролі 

бюрократичних структур поза національною державою, тобто на міжнародному 

рівні. Другий зосереджує увагу на ймовірній активізації взаємодії між 

міжнародними/ наднаціональними органами управління та національними 

органами державного управління або між недержавними групами чи акторами та 
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національними бюрократіями. Емфаза третього рівня лежить в площині 

внутрішньо-управлінській адаптації до міжнародного контенту/ подій для 

гармонізації з або ж ефективнішого впливу на міжнародні трансформаційні 

процеси [23; 24]. 

Вивчення наукових публікацій зарубіжних авторів показало, що саме 

перший вимір управлінської інтернаціоналізації, вивчення міжнародних 

бюрократій, становить фокус уваги і предмет вивчення через постійне зростання 

ролі міжнародних керівних центрів [23; 24; 25; 26; 27]. Натомість діяльність та 

форми національних систем державного управління демонструють адаптацію та 

постійну модернізацію в умовах глобалізації задля стійкого розвитку 

національних економік. В науковому дискурсі, присвяченому вивченню 

державного управління, простежується чітка аналогія з інтернаціоналізаційними 

процесами у галузі вищої освіти, принаймні на рівні терміносистеми та 

сенсозмісту її складових. Приміром, дослідники впливу глобалізації на сферу 

публічного адміністрування ввели в обіг поняття «інтернаціоналізація вдома», 

мотивуючи тим, що управлінська/ адміністративна інтернаціоналізація 

відбувається не лише внаслідок взаємодії між державами, часто вона проходить 

із залученням приватних суб'єктів та складних мереж на різних рівнях 

управління, між секторами політики і, звичайно, суспільними прошарками в 

межах однієї держави [28; 29; 30; 31]. Вочевидь, концепція транснаціоналізації 

публічного адміністрування є аналогом процесу транснаціоналізації у вищій 

освіті, і ми погоджуємось з тими авторами, які стверджують, що вона повинна 

розглядатись як особлива форма, яка охоплює «діяльність, установи, суб'єкти чи 

процеси, що перетинають хоча б один національний кордон, особливо коли в 

них беруть участь інші суб'єкти, крім національних урядів» [32, с. 15]. В цьому 

аспекті позитивним вважаємо встановлення межі та перетину площин 

міжнародних та транснаціональних сил та національної системи державного 

управління, а відтак, поділяємо точку зору, що адміністративна 

інтернаціоналізація визначається з позиції внутрішніх адміністративних змін, 

зумовлених ззовні через ряд системних викликів, здатних призвести до 
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трансформації сформованих організаційних структур, форм бюрократичної 

взаємодії та бюрократичної поведінки [33]. 

Наступною характеристикою наукових досліджень на тему 

інтернаціоналізації публічного адміністрування є певна регіоналізація цих 

процесів, адже очевидно, що регіональні політичні домовленості є підґрунтям 

для виникнення адміністративної інтернаціоналізації. Дослідники  активно 

послуговуються терміном «європеїзація» відносно процесу державного 

управління, проводячи емпіричні дослідження реагування національних органів 

публічного адміністрування на імпульси, задані загальною політикою 

Європейського Союзу [34; 35; 36]. І саме в цьому аспекті зазначається, що 

процес євроінтеграції викликав таку внутрішню трансформацію, яку можна 

вважати адміністративною інтернаціоналізацією вдома, адже інтеграційний 

процес, згідно з науковими дослідженнями, призводить до «зрушення 

внутрішнього національного балансу повноважень урядів та адміністрацій, що, в 

свою чергу, змінює розподіл влади в національних виконавчих органах» [35, c. 

12–13). До прикладу, у спільній публікації автори Егеберг та Трондал відмічають 

поступки у владних повноваженнях з боку виконавчої влади на користь відомств 

ЄС і в той же час відмічають посилення ролі міністерств та відомств всередині 

держави за умови, що вони мають відповідний організаційний потенціал [37, с. 

780]. Вивчаючи вплив європеїзації на відносини між міністерствами та 

відомствами на національному рівні, Бах та співавтори вважають, що 

національні відомства ще перемагають наднаціональні установи у впливовості, 

посилюється автономія національних агентств у виробленні політики, але не 

автономія у її реалізації [38]. Частково ми погоджуємось з таким твердженнями, 

проте не розділяємо точку зору про певне обмеження свободи реалізації 

державної політики у тій чи іншій сфері з боку наднаціональних органів, 

правомірно говорити про узгодження галузевих політик з рекомендаціями та 

нормами ЄС, але не про повне підпорядкування шляхом обмеження автономії. 

Таким чином, констатуємо, що автори, які приділяли увагу 

трансформаційним процесам, спричиненим глобалізацією, найперше – в 



 123 

економіці, потім – в системі публічного адміністрування загалом та за 

секторальним спрямуванням, з плином часу і кристалізацією форм і методів 

перетворень розширювали категорійний апарат, вживаючи і 

«транснаціональний/ транснаціоналізація», і «інтернаціональний/ 

інтернаціоналізація», і «глобальний/ глобалізація» (щодо публічного 

адміністрування – ще й «європеїзація»). Згодом, з початку 2000-х років, коли 

світові наднаціональні органи визнали і закріпили термін «інтернаціоналізація», 

фокус уваги дослідників змістився у площину адекватного його розкриття (для 

даної дисертаційної роботи – в галузі освіти та державного управління/ 

публічного адміністрування) і концептуальної диференціації у порівнянні з 

іншими вищеперерахованими термінами.  

Затвердження інтернаціоналізації на рівні міжнародних організацій 

відобразилось в програмних документах, в інтенсифікації проведення 

тематичних заходів у форматі всесвітніх конференцій, круглих столів за участі 

представників органів державної влади, освітніх закладів, науковців, Світового 

банку, НДО, інших стейкхолдерів. До найвищого, наднаціонального, ешелону 

управління процесами у вищій освіті відносяться: 1) органи загально-

політичного та гуманітарного профілю ООН, ЄС, ОЕСР, ЮНЕСКО, ЄЦВО, 

ЄАМО, СБ, СОТ та ін.; 2) спеціалізовані освітні інституції – МАУ, ЄАУ, 

Наглядова Рада Великої Хартії університетів та ін. Наступний рівень, 

національний, охоплює Спілку/ Асоціацію ректорів університетів, органи 

державної влади, спеціальні Агентства (наприклад, НАЗЯВО) та ін. 3) 

інституційний рівень. Декларації, постанови, хартії, звіти, заяви, комюніке, 

дослідження та вивчення, опитування та інші форми консолідованого 

викладення інформації на тему ІВО становлять питому частину джерел, 

використаних при підготовці даного дисертаційного дослідження. 

ООН є найвпливовішою та найавторитетнішою міжнародною організацією 

у світі періоду після Другої світової війни. ЮНЕСКО – спеціалізована установа 

ООН, яка регулює питання міжнародної співпраці у галузі освіти, науки, 

культури, тому її документи мають пріоритетну важливість. Досліджувана тема 
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ІВО неодноразово обговорювалась на міжнародних конференціях та на 

сторінках наукових видань.  

Приміром, у тісній співпраці з Європейським центром вищої освіти 

(ЄЦВО, м. Бухарест, Румунія) ЮНЕСКО активно стимулював дискусії на тему 

ІВО в Європі в рамах підготовки до Всесвітньої конференції та для подальшої 

діяльності. З цією метою ЮНЕСКО-ЄЦВО організовували сесії на щорічних 

засіданнях Європейської асоціації міжнародної освіти (EAМО) у 1997 та 1998 

роках. На сесії 1997 р. в Барселоні учасники чітко визначили необхідність 

формування та реалізації стратегій інтернаціоналізації на інституційному рівні. 

На Стокгольмській нараді 1998 р. ЮНЕСКО-ЄЦВО організували додаткову 

сесію, зосереджуючи увагу на шляхах, якими заклади вищої освіти можуть 

краще просувати стратегії інтернаціоналізації викладання, навчання, досліджень 

та інших видів діяльності. 

В такий спосіб ґрунтовно підготовлена під егідою ЮНЕСКО Всесвітня 

конференція з вищої освіти (1998) оголосила пріоритетною тезу про те, що вища 

освіта повинна бути однаково доступною для всіх, а якість має стати основною 

рисою у всіх її функціях та діяльності. Міжнародний вимір є невід'ємною 

частиною її якості [39]. Затверджена на цій конференції декларація складалась з 

трьох частин та охоплювала широкий спектр питань та викликів, що стосувались 

вищої освіти кінця ХХ століття: від визначення місій та функцій вищої школи, 

висвітлюючи крім традиційних ще й ті, що стосувались суспільної ролі вищої 

освіти та її соцієтального призначення, до акцентування прогностичної функції. 

Саме третя частина декларації (ст. 16, 17) містить пункти, які регламентували 

міжнародний фактор тогочасної вищої освіти, серед яких, зокрема: уніфіковані 

міжнародні стандарти якості, які, як зазначається, ні в якому разі не повинні 

призводити до інваріантності, враховуючи, що якість є багатовимірною 

концепцією; розвиток співробітництва на основі солідарності, встановлення 

партнерських відносин та альянсів, від відтоку мозку до відкриття талантів. 

Існує також ряд завдання для національних систем державного управління. З-

поміж іншого, акцентовано проблему «відтоку мізків», що позбавляє країни, які 
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розвиваються, та країни перехідного періоду потенціалу для прискорення 

соціально-економічного прогресу. Схеми міжнародного співробітництва повинні 

базуватися на довгострокових партнерських відносинах між університетами 

Півдня та Півночі, а також сприяти співпраці по осі Південь-Південь. Пріоритет 

слід віддавати навчальним програмам у країнах, що розвиваються, в центрах 

компетентностей, що формують регіональні та міжнародні мережі, з короткими 

періодами спеціалізованого та інтенсивного навчання за кордоном. Слід 

розглянути можливість створення середовища, сприятливого для залучення та 

утримання кваліфікованого людського капіталу, або через національну політику, 

або через міжнародні домовленості для сприяння поверненню – постійного або 

тимчасового – висококваліфікованих науковців та дослідників у країни їх 

походження. У той же час, зусилля повинні бути спрямовані на процес залучення 

«мізків» через програми співпраці, які завдяки міжнародному виміру сприяють 

розбудові та зміцненню інституцій та сприяють повному використанню власного 

внутрішнього ресурсу. Досвід, накопичений через програми UNITWIN/ 

ЮНЕСКО, та принципи, закріплені у регіональних конвенціях про визнання 

ступенів та дипломів вищої освіти, мають особливе значення в цьому 

відношенні» [39]. Декларація Всесвітньої конференції з вищої освіти (2009 р.) 

підтвердила та посилила акцент на питаннях доступу, справедливості та якості у 

вищій освіті, а також на ролі інтернаціоналізації, регіоналізації та глобалізації у 

формуванні вищої освіти.  

Ще один важливий документ ЮНЕСКО «Вища освіта у глобалізованому 

суспільстві» (2004) до ключових аспектів глобалізації, які безпосередньо 

впливають на формування вищої освіти та її міжнародного характеру,  

відносить:  

• зростаюче значення суспільства/ економіки знань;  

• розробка нових торговельних угод, які охоплюють з-поміж іншого, 

торгівлю освітніми послугами;  

• нововведення в галузі інформаційно-комунікативних технологій;  

• зростаюча роль ринку і ринкової економіки [40].  
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Далі в документі ці аспекти класифікують як каталізатори творення нових 

трендів у сфері вищої освіти, як, наприклад: 1) поява нових провайдерів освіти, 

як от мультинаціональні компанії, корпоративні університети та медіа- 

корпорації; 2) нові форми забезпечення освіти, включаючи дистанційну, 

віртуальну і класичну освіту, що надається, зокрема, і приватними закладами; 3) 

відчутна диверсифікація кваліфікацій та свідоцтв про освіту; 4) широка 

мобільність учнів, програм, провайдерів і проєктів, які виходять за межі 

національних кордонів; 5) акцент на навчанні протягом усього життя, що 

призводить до збільшення попиту на продовження здобутої вищої освіти або 

опанування нової спеціальності; 6) збільшення обсягу приватних інвестицій у 

освітні послуги [40]. 

Окрім важливих масштабних заходів та затверджених документів під 

егідою ЮНЕСКО вийшло друком чимало наукових праць, в яких узагальнено та 

проаналізовано статистичні дані від МАУ та ЄАУ, подається авторське бачення 

ІВО та пов’язаних управлінських процесів провідних теоретиків освітніх 

трансформацій та державного управління. У 2000 р. ЮНЕСКО у тандемі з ЄЦВО 

надрукував «Документи по вищій освіті. Інтернаціоналізація вищої освіти: 

інституційні перспективи», що являло собою збірку поглядів і оцінок провідних 

дослідників процесу ІВО. Метою цього видання було заповнити розрив між 

риторикою та реальністю інтернаціоналізації. Питання, які висвітлювались, 

стосувались методів ефективного просування стратегії інтернаціоналізації та 

подолання різних нагальних проблем, тенденцій та викликів на міжнародному, 

державному та інституційному рівнях [41]. Що стосується термінологічної 

упорядкованості, то у цьому виданні за основу взято визначення ІВО, 

запропоноване Дж. Найт: «на національному, галузевому та інституційному 

рівнях інтернаціоналізація визначається як процес інтеграції міжнародного, 

міжкультурного чи глобального виміру в об'єкт і функції вищої освіти або 

надання послуг у цій сфері» [41, с. 10].  Загалом же це видання являє собою 

збірку доповідей, оприлюднених на додатковій сесії під час Стокгольмської 

наради 1998 р., організованої ЮНЕСКО-ЄЦВО. 
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Віце-президент з міжнародних справ Амстердамського університету 

(Нідерланди), професор Ханс де Віт з власного досвіду та за результатами своїх 

досліджень пропонує різні обґрунтування інтернаціоналізації (економічної, 

політичної, культурної, освітньої) та окреслює інтереси різних груп 

стейкхолдерів, які, звичайно, мають тенденцію змінюватися з часом. Він 

наголошує на важливості для інституцій розробити власні ініціативні стратегії 

інтернаціоналізації з урахуванням нових реалій, коли університети прагнуть 

більшої автономії для функціонування та формування стратегічних альянсів з 

включенням як локальних, так і міжнародних партнерів і конкурентів. Як один з 

провідних дослідників ІВО, він закликає керівників університетів «розглядати 

інтернаціоналізацію як основну функцію їхніх установ, розробляти та 

впроваджувати політику та практику, що відповідає визначеній місії 

університету» [41, с. 17-18]. 

Ще один автор цього видання професор Йозеф Местенхаузер з Коледжу 

освіти та розвитку людини Університету Міннесоти (США) окреслив основні 

бар'єри для ефективної інтернаціоналізації. Окрім концептуальних проблем, що 

виникають через термінологічну схожість інтернаціоналізації та глобалізації і 

плутанини, що виникає внаслідок схожості атрибутивних характеристик цих 

процесів, він визначає три основні категорії перешкод та бар'єрів:  

1) ті, що пов'язані з поширенням знань, а отже впливають на виконання 

навчальної програми. До таких перешкод він, наприклад, відносить явне 

небажання викладачів брати участь у більшій кількості заходів, пов'язаних з 

інтернаціоналізацією; неспроможність оцінювати нові способи виробництва 

знань; «розрив у знаннях» між тим рівнем знань, яким володіє організація, і тим 

рівнем, який необхідний; «недостатні знання» або знання про брак знань;  

2) ті, що стосуються змін та реформ, наприклад, університетські структури 

та механізми планування, підготовка студентів до виживання в епоху змін тощо;  

3) ті, що стосуються освітнього лідерства, наприклад, університетські 

структури – вертикальні та ієрархічні – які не відображають спосіб управління 

глобальними знаннями [41, c. 39-42]. 



 128 

В свою чергу голова англо-американських студій університету Зальцбургу 

(Австрія), професорка Дороті Штейнер також зосередилась на розмежуванні 

категорій і питань, що створюють концептуальну плутанину: «глобалізація», 

«транснаціоналізація» та «інтернаціоналізація». Вона визначає «глобальне» як 

контекст, а «інтернаціональне» як привілейовані відносини та навички, які 

мають розвиватися в цьому контексті, але завжди беручи за основу конкретне 

локальне/ національне середовище [41, c. 68]. Розвиток міжнародних навичок і 

компетенцій авторка визначає ключовим фактором для успішної роботи з 

глобальним середовищем, адже саме в цьому глобальному міжнародному 

середовищі явище транснаціональної освіти швидко розвивається і набуває 

сенсу для дискусій про інтернаціоналізацію вищої освіти. Згідно з твердженням 

Д. Штейнер, коли «відбувається будь-яка діяльність, яка не лише виходить за 

межі або перевершує національну державу, але в той же час тісно пов'язана і 

дійсно впливає на неї, тоді можна стверджувати, що освіта набуває 

транснаціонального характеру. Транснаціоналізм не може бути повністю 

ідентифікований або розглядатися як продукт інтернаціоналізації чи 

інтернаціоналізму. Його поява пов'язана з глобалізаційними тенденціями, які вже 

проявляються у сферах фінансів та економіки та підтримуються новими 

розробками у галузі інформаційних технологій. Транснаціональна освіта все ще 

є відносно новим явищем [41, c. 70]. Професорка конкретизує, що «в цій 

публікації під транснаціональною вищою освітою вона розуміє ті програми чи 

навчальні курси, які передбачають перебування студентів в країні, іншій від 

країни розташування закладу вищої освіти. Це часто тісно пов'язане з розвитком 

нових інформаційно-комунікаційних технологій, зростанням корпоративного 

освітнього забезпечення та розвитком глобального ринку забезпечення 

транскордонних університетів» [41, c. 72]. В плані подальших розвідок авторка 

окреслює питання, пов’язані з викладанням: хто, для кого і як викладає, як 

підтримувати стандарти якості у запропонованих до вивчення курсах та 

ступенях, особливо з урахуванням зростання кількості і статусу провайдерів 
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вищої освіти і товарно-ринкових механізмів регулювання освітніх відносин [41, 

c. 73].  

Окрім питань освітнього спрямування Д. Штейнер аналізує участь держави 

в процесах створення і реалізації освітньої політики, публічного адміністрування 

в умовах дедалі складнішої глобалізованої кон’юнктури. Зазначено, роль 

держави сильно змінилась загалом, і характер секторального управління також 

видозмінюється під впливом інтеграційних процесів і збільшення впливу 

наднаціональних органів, міжнародних урядових організацій, НУО та ін. 

Урядам, які переважно й досі несуть найбільшу відповідальність за галузь вищої 

освіти в багатьох країнах, а також освітянам з традиційним (теоретико-

орієнтованим - авт.) підходом дедалі частіше доводиться переосмислювати 

підхід до виконання своїх функцій в умовах викликів, які ставить 

транснаціональна освіта. Транснаціональна освіта створює схожі, але трохи 

іншоаспектні проблеми і для ринку праці. На інституційному рівні виклики 

торкаються питань забезпечення якості та стандартів пропонованих навчальних 

програм та присвоєних ступенів [41, c. 74].  

Заключна стаття цього видання, авторами якої є Л.Вілсон, очільник відділу 

планування, моніторингу та оцінки Європейського фонду підготовки (м. Турин, 

Італія), та професор Л. Влясчану, помічник директора ЮНЕСКО-ЄЦВО, 

присвячена інституційному рівню інтернаціоналізації, а саме тому, як стрімкий 

розвиток і поширення транснаціональної освіти впливає на визнання 

кваліфікацій [41, c. 75].  

В такий спосіб ЮНЕСКО фактично надала науково-практичний коментар і 

окреслила перспективи розвитку інтернаціоналізації вищої освіти і багатьох 

аспектів, пов’язаних з нею. Велику увагу приділено факторам змін на 

інституційному, державному та наднаціональному рівнях, запроваджено 

теоретичний, прикладний та праксеологічний аналіз. Такого роду видання є 

цінними до врахування, адже рівень компетенції авторів-укладачів дуже 

високий, а в умовах термінологічної дезорієнтації і неналежної практичної 

гармонізації (що і на сьогодні все ще залишається актуальним) будь-яке 
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кваліфіковане тлумачення і дороговказ є необхідними для подальших 

практичних кроків і для оцінювання правильності пріоритетів, вектору і темпу 

руху на підставі досягнутого. 

Інтеграційні процеси і міждержавні/ міжінституційні відносини, що 

гармонійно формуються в процесі ІВО, її процесуальна неупорядкованість та 

багатоаспектна перспективність сформували потребу прийняття рамкових 

документів для координації та гармонізації подальших дій інституцій, країн та 

інших стейкхолдерів. Найактуальнішими для України є рамкові документи 

спеціальних установ ЄС, що торкаються питань вищої освіти і прямо чи 

опосередковано формують інтернаціоналізаційні процеси в українських ЗВО, 

приміром, наступні: «Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти» 

[42]; «Європейська рамка кваліфікацій для безперервного навчання» [43]; 

«Рамкова програма Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 

2020», до якої Україна долучилась у 2015 р. [44]; Рамкові програми з підтримки 

дослідницької діяльності 2007-2013 рр. [45] та ін. Однією з місій цих документів 

було стати орієнтиром для органів державної влади, установ та організацій, 

задіяних у реалізації державної політики у сфері освіти, зайнятості та соціально-

трудових відносин; навчальних закладів, роботодавців, інших стейкхолдерів при 

плануванні, розробці, співставленні, адаптації й імплементації державної 

політики в галузі вищої освіти. Приміром, «Рамка кваліфікацій Європейського 

простору вищої освіти» являє собою, в першу чергу, основний профільний 

конструкт і еталон для порівняння (в даному випадку – різних систем 

кваліфікацій за рівнями), але  й механізм подальшої інтеграції для національних 

систем державного управління освітніми процесами відповідно до національного 

законодавства та практики. Так, для вдалої реалізації ідеї уніфікації кваліфікацій 

державам-учасницям Болонського процесу було запропоновано «розробити 

національні рамки кваліфікацій – НРК (National Qualifications Framework – NQF) 

у постатейній відповідності із загальноєвропейською рамкою кваліфікацій», що 

повинно передбачати чітку відповідність національних кваліфікацій (їхніх 

рівнів, результатів навчання та дескрипторів) дескрипторам циклів Європейської 
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рамки кваліфікацій вищої освіти» [46]. Сформульоване завдання для органів 

державної влади і секторального управління по створенню і запровадженню НРК 

було виконано того ж, 2005, року лише у трьох європейських країнах-учасницях 

Болонського процесу: Франції, Великобританії та Ірландії. Проте впродовж 

наступних десяти років НРК було затверджено ще у 35 державах, в т.ч. і в 

Україні (2011 р.) [47].  

З наведеного вище очевидно, що ІВО як артикульований глобалізацією 

процес у вищій освіті, особливо в тій її частині, що стосується уніфікації 

підходів та критеріїв, в процесі свого концептуального закріплення впливає на 

загальноєвропейський контекст трансформації та модернізації вищої освіти і на 

процеси в кожній окремо взятій державі, при чому не лише на галузевому та 

інституційному рівнях, а й на управлінсько-адміністративному, формуючи 

спрямованість державних ініціатив і реформ. 

Загалом же від початку ХХІ ст. ІВО набула ще більш потужного 

теоретичного закріплення і широкого практичного розвитку в Європі. В ЄС було 

розроблено, прийнято й імплементовано низку документів, що регулюють різні 

аспекти ІВО: створення європейського простору вищої освіти, розробка єдиних 

стандартів якості, регламентація відносин з НДО, бізнес-колами, фінансово-

економічними структурами та іншими стейкхолдерами освітніх процесів.  

Прийнято вважати, що в основі всіх зрушень лежить так званий 

«Болонський процес», який, по суті, являє собою процес подолання 

сегментованості вищої освіти держав регіону, досягнення узгодженості 

державних політик у цій сфері для розвитку науки і досліджень та реалізації 

прогресивних напрямів розвитку вищої освіти, які і становлять ІВО. Проте на 

той час ІВО ототожнювалась виключно з мобільністю. З другої половини 1980-х 

років в якості бустера для національних економік вирішальним фактором стають 

висококваліфіковані людські ресурси. У цьому контексті, з 1986 р. 

розпочинається обмін студентами, викладачами та учнями, який тоді ще не мав 

програмного та інституційного закріплення. У1987 р. Європейська комісія 

затвердила програму Еразмус, і її основною метою було сприяння співпраці між 
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університетами та мобільності студентів в межах ЄС. Перші роки такої співпраці 

показали, що існує цілий ряд питань до вирішення: спільні кваліфікації та 

дипломи, що визнавались би всіма країнами-членами ЄС, визнання результатів 

мобільності, уніфікованість програм тощо. Окрім зміщення акценту з 

гуманістичного на раціонально-прибутковий, наприкінці ХХ століття ІВО 

актуалізувала багато суто практичних питань за результатами інтеграційних 

процесів у Європі, мобільності та поширення європейських цінностей. Так, 

навесні 1999 р., ще до підписання Болонської декларації, шведський науковець 

Нільсон Бенгт представив статтю «Інтернаціоналізація вдома – теорія та 

практика», в якій підняв декілька гострих питань, основні з яких стосувались 

ефективності освітніх програм ЄС для популяризації європейських культурних 

та соціальних цінностей, для підвищення інтересу до навчання за кордоном, 

створення глобального суспільства в мультикультурному контексті. Зокрема, 

зазначалось, що з моменту введення в дію програми Еразмус, тобто за 12 років, 

не більше 10% студентів виїжджають за кордон для навчання в університетах, і 

така низька мобільність унеможливлює ефективне поширення європейської 

інтеграційної ідеології та європейських/ міжнародних цінностей в освіті [48]. 

19 червня 1999 р. в університеті м. Болонья (Італія) міністрами освіти 29 

європейських держав було підписано декларацію «Європейський простір у сфері 

вищої освіти», що регламентувала порядок і обсяг дій до 2020 р. З-поміж іншого 

цей рамковий документ пропагував ІВО через сприяння мобільності через 

усунення перешкод на шляху ефективного використання права на вільне 

пересування з метою просування необхідних європейських стандартів у галузі 

вищої освіти, зокрема щодо розробки навчальних планів, співробітництва між 

освітніми закладами, схем мобільності та інтегрованих навчальних, 

дослідницьких і виховних програм [49]. Цей же акт, фактично, і започаткував 

створення Європейського простору вищої освіти, реалізованого у 2010 р.   

Після підписання Болонської декларації міністри освіти Європи проводили 

регулярні зустрічі, на яких аналізували динаміку зрушень в галузі вищої освіти і 

вирішення завдань, озвучених на попередніх зустрічах, давали оцінку реаліям 
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доби і закладали основу для подальших зустрічей. Приміром, у 2003 р. на 

Берлінській конференції міністрів вищої освіти Європи останні підписали 

комюніке («The role of the universities in the Europe of knowledge»), в якому 

проаналізували здобутки перших років Болонського процесу та реалізацію 

домовленостей на Празькій конференції 19 квітня 2001 р. Вкотре 

підкреслювалась необхідність створення Європейського простору вищої освіти, 

анонсувалась готовність сприяти ІВО і вже не лише через розвиток академічної 

мобільності, а й через атрибутивні характеристики  інтернаціоналізації вдома: 

визнання спільних  ступенів та єдиних навчальних програм, які ведуть до 

встановлення таких ступенів. Міністри відзначали, що представники 

університетів різних європейських країн започаткували ініціативу щодо 

об'єднання їх навчальних ресурсів та культурних традицій для розвитку єдиних 

програм навчання і розробки спільних ступенів на першому, другому та 

третьому рівнях і наголосили на необхідності значного періоду навчання за 

кордоном у межах програм спільних ступенів для багатомовності та розвитку 

мовної вправності, для розкриття потенціалу студентів у контексті європейської 

єдності та підвищення конкурентоспроможності на ринку робочої сили [50]. 

Тобто, концептуально ІВО розширила свої можливості і збагатилась новими 

формами реалізації. 

Брюссельська зустріч 2005 р. завершилась підписанням Комюніке 

«Мобілізація інтелектуальної потужності Європи: забезпечення повноцінного 

внеску європейських університетів у реалізацію Лісабонської стратегії» 

(Mobilising the brain power of Europe: enabling higher education to make its full 

contribution to the Lisbon Strategy), в якій було окреслено поточні виклики та 

різнопланові перспективи на майбутнє. Зокрема, проголошувалась потреба 

сконцентрувати в університетах три основних види діяльності: навчання, 

дослідження й інновації, і збільшити інвестиції у розвиток університетів, 

розуміючи, що це працюватиме на розвиток Європи в цілому. Що стосується 

ІВО, то вже усвідомлено йдеться про інтернаціоналізацію вдома, підкреслюється 

важливість розширення мобільності і грантової підтримки науковців. Зокрема, 
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йдеться про «нове покоління студентів, більшу різноманітність програм та 

активнішу мобільність по всій Європі» та наголошується, що «система надання 

грантів/ позик, доступне житло та можливість мати неповний робочий день є 

важливими аспектами для прирощення привабливості університетів для 

широкого кола студентів без прив’язки до соціального прошарку». В цьому 

комюніке, чи не вперше в подібного роду документах, галузі державного 

управління відводився цілий розділ 3.2. «Управління: потреба покращення 

системного та інституційного управління». Констатувалось, що «заклик 

університетів до більшої автономії не є закликом до виходу з-під державного 

контролю: навпаки, в Європі існує майже консенсус щодо того, що держава 

повинна зберегти або навіть посилити свою відповідальність за вищу освіту. 

Університети закликають до принципово нового типу домовленостей (або 

«контракту») із суспільством, згідно з яким вони несуть відповідальність та 

підзвітність за свої програми, персонал та ресурси, тоді як органи державної 

влади зосереджуються на стратегічній орієнтації системи в цілому». Далі, у 

підпунктах 3.2.1. і 3.2.2. говориться, що посилення суспільної відповідальності з 

боку держави можливе головним чином шляхом визначення регуляторної бази 

та переходу від централізованого керівництва та перевірок, як це було раніше, та 

розширенням автономії і відповідальності університетів за якість, ефективність 

та досягнення узгоджених цілей, адже зазначалось, що «у відкритому, 

конкурентному та рухомому середовищі автономія є необхідною умовою для 

того, щоб університети змогли відповідати мінливим потребам суспільства». 

Визначено також сферу відповідальності університетів, до якої віднесено 

встановлення конкретних середньострокових пріоритетів; управління та 

розвиток персоналу; затвердження навчальних програм відповідно з вимогами 

внутрішнього контролю якості та загальних принципів Європейського простору 

вищої освіти; професійне управління їхніми ресурсами (володіння, управління та 

розвиток), включаючи бюджети, інвестиції та запозичення та зовнішню 

комунікацію (іміджмейкерство) [51]. Таким чином, підкреслювалась роль 

університетів для стабільного розвитку Європи, актуалізувалась потреба в 
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активній реалізації транскордонних зносин у галузі вищої освіти та уніфікацію 

вимог до навчальних програм (ІВО), проводилось розмежування сфер контролю 

і відповідальності державних органів і закладів вищої освіти.  

Протягом наступних років були оприлюднені такі документи: «Порядок 

денний для університетів: модернізація освіти, наукової та інноваційної 

діяльності» (Delivering on the modernisation agenda for universities: education, 

research and innovation, 2006 р.) та «Модернізація університетів для забезпечення 

конкурентоспроможності Європи в умовах глобальної економіки» (Modernising 

universities for Europe's competitiveness in a global knowledge economy, 2007 р.). В 

них традиційно підкреслювалась роль вищої освіти для тривалого розвитку, 

необхідність зробити її доступною для всіх та забезпечити можливість навчатися 

протягом життя. Пріоритетними були теми, закріплені у назві документу, проте 

висвітлювався широкий спектр питань, інтернаціоналізація традиційно 

розглядалась крізь призму мобільності й уніфікації навчальних програм, 

наголошувалось на потребі гармонізації законодавств і делегуванні ЗВО більш 

автономних прав з боку держави [52; 53].   

Першим документом, великою мірою присвяченим ІВО, стала Декларація  

IV  З'їзду  Європейської  асоціації  університетів  у  Лісабоні  (2007) 

«Університети Європи після 2010 р.: різноманіття за спільної мети» (Europe’s 

Universities beyond 2010: diversity with a common purpose) [54]. Вже у самій назві 

закладено настанову на збереження єдності за умов зростання диференціації, 

продиктованої умовами глобалізації, та послідовність у досягненні цілей. Розділ 

ІІІ «Інтернаціоналізація  Європейського  простору вищої  освіти» піднімає багато 

питань, серед найважливіших – здійснення інтернаціоналізації в умовах 

Болонського процесу (Болонська мітка);  інституційні стратегії 

інтернаціоналізації та її подальший розвиток. Щодо стратегії ІВО у закладах 

вищої освіти у  здійсненні  інтернаціоналізації, то в документі відзначається, що 

«університети є головною рушійною силою у розробці стратегій та структур 

міжнародного співробітництва та обміну на інституційному, національному та 

європейському рівні. Вони все більше розробляють міжнародні стратегії та 
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профілі, що охоплюють як викладацьку, так і науково-дослідну діяльність, 

прагнуть збалансувати співпрацю та конкуренцію та орієнтуватися на конкретні 

географічні райони» [54].  

Щодо настанов органам державного управління, то традиційно йдеться 

лише про сприяння розширенню автономії ЗВО на різних функціональних 

рівнях, а саме «академічної автономії (навчальних планів, програм та 

досліджень), фінансової автономії (єдиний бюджет), організаційної автономії 

(структура університету) та автономії персоналу (відповідальність за прийняття 

на роботу, зарплату та професійне зростання). Автономія повинна базуватися на 

адекватному державному фінансуванні, а також повинна сприяти стратегічному 

управлінню державними та приватними доходами та фондами (від 

благодійників, компаній, випускників та студентів) самими університетами» [54, 

пункт 26]. Тобто, якщо ІВО як процес станом на 2007 р. уже було унормовано у 

міжнародних документах, то  сфера управління вищою освітою особливого 

регламентування не отримала, щоправда було розширено пункт про автономію 

університетів та їх фінансування.  

Теза про провідну роль вищої освіти у розбудові Європейського 

співтовариства, і не в останню чергу завдяки інтернаціоналізації, фігурує і в 

наступних документах. У Комюніке Конференції Європейських міністрів вищої 

освіти «Болонський процес 2020 – Простір європейської вищої освіти у новому 

десятиріччі» (2009 р.) було окреслено завдання для галузі вищої освіти на 

наступне десятиліття. Питання міжнародного співробітництва набули певного 

розгалуження на інтернаціоналізацію і транснаціоналізацію, транскордонну 

вищу освіту: а) «п. 16  Міжнародна відкритість. Ми закликаємо європейські 

заклади вищої освіти для подальшої інтернаціоналізації своєї діяльності і 

приймаємо участь в глобальному співробітництві з метою сталого розвитку»; б) 

«п. 17. Транснаціональна освіта повинна регулюватися європейськими 

стандартами і Керівними принципами забезпечення якості в межах єдиного 

Європейського простору вищої освіти, а також програмою ЮНЕСКО/ ОЕСР 

щодо принципів забезпечення якості транскордонної вищої освіти». І окремим 
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пунктом йдеться про мобільність, хоча раніше в цей термін вміщували всю 

інтернаціоналізацію: «п. 18. Мобільність. Ми вважаємо, що мобільність 

студентів, дослідників і співробітників підвищує якість програм та досягнень у 

галузі наукових досліджень; вона зміцнює академічну та культурну 

інтернаціоналізацію європейської вищої освіти. Мобільність важлива для 

розвитку особистості та працевлаштування, воно сприяє різноманіттю і 

потенціалу роботи з іншими культурами. Вона закликає до мовного плюралізму, 

який лежить в основі традицій багатомовності європейського простору вищої 

освіти та збільшення співробітництва та конкуренції між закладами вищої 

освіти. Таким чином, мобільність має бути відмінною рисою європейського 

простору вищої освіти. Ми закликаємо кожну країну розвивати мобільність… У 

2020 р., принаймні 20% тих, хто отримав дипломи в європейському просторі 

вищої освіти, можуть пройти стажування або дослідження за кордоном». Згадки 

про державне управління знову не численні, лише в частині забезпечення 

навчання впродовж життя: «здійснення політики навчання впродовж життя 

вимагає міцних партнерських відносин між органами державної влади, 

закладами вищої освіти, студентами, роботодавцями і працівниками… 

Безперервне навчання заохочується державною політикою та практикується 

закладами вищої освіти» [55]. 

У  Будапештсько‐Віденській  декларації  про  створення  Європейського  

простору  вищої  освіти (Будапешт–Відень, березень 2010 р.) і про ІВО, і про 

державне управління нею йшлося коротко, загальними фразами, що стали 

звичними з 1999 р.: «Болонський процес та створений в його форматі 

Європейський простір вищої освіти, будучи безпрецедентними прикладами 

регіональної, транскордонної співпраці у сфері вищої освіти, викликали значний 

інтерес з боку інших частин світу та покращили візуалізацію європейської вищої 

освіти більш на карті світу. Ми вітаємо цей інтерес і сподіваємось на активізацію 

нашого політичного діалогу та співпраці з партнерами з усього світу», «Ми, 

міністри, ще раз підтверджуємо, що вища освіта – це відповідальність держави. 

Ми беремо на себе зобов’язання, незважаючи на ці важкі економічні часи, 
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забезпечити заклади вищої освіти всіма необхідними ресурсами в рамках, 

встановлених і підконтрольних органам державної влади. Ми переконані, що 

вища освіта є головним рушієм для соціального та економічного розвитку та для 

інновацій у світі, що все більше орієнтується на знання» [56]. 

Бухарестська конференція міністрів освіти 2012 р. та її фінальне Комюніке 

«Використовуючи потенціал по максимуму: консолідація європейського 

простору вищої освіти» (Making the Most of Our Potential: Consolidating the 

European Higher Education Area) вкотре проголошували, що «співпраця з іншими 

регіонами світу та міжнародна відкритість є ключовими факторами розвитку 

ЄПВО. Ми беремо на себе і надалі зобов’язання вивчати глобальне розуміння 

цілей та принципів ЄПВО у відповідності до стратегічних пріоритетів, 

встановлених стратегією 2007 р. для ЄПВО в умовах глобалізації. Ми будемо 

оцінювати хід реалізації стратегії до 2015 р. з метою розробки керівних 

принципів для подальшого розвитку інтернаціоналізації. Форум Болонської 

політики продовжиться як можливість для подальшого діалогу з нашими 

глобальними партнерами» [57]. 

У заключному Комюніке Єреванської конференції (2015 р.) про ІВО 

згадується буквально одним реченням: «ми сприятимемо міжнародній 

мобільності для навчання та працевлаштування як потужного засобу розширення 

кола компетенцій та варіантів пошуку роботи для студентів». Аналогічна 

ситуація спостерігається за результатами зустрічі у Парижі у 2018 р., де було 

заявлено намір «сприяти та розширювати інтегровану транснаціональну 

співпрацю у галузі вищої освіти, досліджень та інновацій для збільшення 

мобільності персоналу, студентів та дослідників, а також для отримання більше 

подібних навчальних програм у всьому ЄПВО» [58; 59]. 

Тобто, доходимо висновку, що узагальнено всі заходи, які мали місце в 

рамках Болонського процесу, сприяли закріпленню спільного розуміння 

важливості ІВО, хоча розвиток самого концепту «ІВО» як окрема мета не 

визначався. Тому перший час інтернаціоналізація активно пропагувалась, але 

реалізовувалась навмання, з акцентом на пожвавлення мобільності як 
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уособлення і найперший всіма визнаний інструмент ІВО. Сам термін «ІВО» теж 

не звучав в документах за результатами конференцій міністрів освіти держав ЄС/ 

ЄПВО до 2007 р. 

Інші європейські/ міжнародні загальні та спеціалізовані освітні установи 

також закріпили в своїй діяльності усвідомлення важливості та певне розуміння 

«ІВО». Приміром, Європейський парламент у своєму дослідженні ІВО (2015), 

зазначає, що «інтернаціоналізація вищої освіти – порівняно нове явище, але, як 

концепція, воно є і широким, і різноманітним... На інтернаціоналізацію вищої 

освіти вплинула глобалізація економіки та суспільства та зростаюча важливість 

знань. Вона розвивається завдяки динамічному і мінливому поєднанню 

політичних, економічних, соціокультурних та академічних процесів. Ці процеси 

набувають різної форми та масштабу в різних регіонах та державах, в закладах 

освіти та їх програмах. Немає єдиної моделі, яка підходить усім <…> 

Дослідження інтернаціоналізації вищої освіти повинно враховувати широке коло 

різноманітних факторів. Повинні враховуватись та досліджуватись глобальні, 

регіональні, національні та інституційні схожість та відмінності в розвитку 

інтернаціоналізації, щоб осягнути, регулювати та розвивати процес 

інтернаціоналізації у вищій освіті. Однак можна також дотримуватися загальних 

цілей і завдань, таких як підвищення репутації (часто підтверджується 

рейтингами), візуалізація та конкурентоспроможність; конкурси для талановитих 

студентів та науковців; короткостроковий та/ або довгостроковий економічний 

зиск; демографічні міркування; і орієнтація на ринок праці та соціальну 

залученість» [60, c. 27].  

Міжнародна Асоціація університетів (МАУ) констатує, що «протягом 

багатьох років концепція інтернаціоналізації розвивалась, існували різні її 

визначення, та МАУ приймає наступне: «[Інтернаціоналізація вищої освіти] – це 

цілеспрямований процес інтеграції міжнародного, міжкультурного чи 

глобального виміру в мету, функції та надання пост-середньої освіти, з метою 

підвищення якості освіти та наукових досліджень для всіх студентів та 

персоналу, а також для значного внеску у розвиток суспільства» [61, c. 29]. Ці 
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підходи до визначення та концептуалізації ІВО та нещодавно уточнене 

визначення підкреслюють факт, що інтернаціоналізація – це свідомий процес, а 

не пасивний досвід. Очевидно, що інтернаціоналізація є не самоціллю, а засобом 

підвищення якості та досконалості вищої освіти та досліджень. Крім того, 

подібне тлумачення означає, що інтернаціоналізація повинна служити 

суспільним потребам, а не базуватись виключно на економічних обґрунтуваннях 

і зисках. Хоча глобалізація впливає на всі установи, заклади вищої освіти 

різняться за впливовістю, функціонують у різних контекстах і мають різні 

потреби. Таким чином, кожен ЗВО повинен знайти свій власний шлях 

інтернаціоналізації. У той же час, всі університети можуть скористатися 

досягненнями передових практик, запроваджених в інших установах по всьому 

світу. В аналітичній доповіді МАУ «Підтверджуючи академічні цінності в 

інтернаціоналізації вищої освіти: заклик до дії» (Affirming Academic Values in 

Internationalization of Higher Education: A Call for Action) зазначено, що 

«глобалізація – це наразі найважливіший зовнішній формотворчий чинник ІВО. 

Їй притаманна економічна, політична, соціальна, культурна, освітня 

взаємозалежність між державами. Основним завданням глобалізації є 

підвищення мобільності товарів, послуг і людей та швидке розповсюдження ІКТ 

з метою економії часу і грошей. Глобалізація надає міжнародного виміру усім 

аспектам життя, громадам і професіям. В системі вищої освіти це призвело до 

активного руху ідей, студентів і професорсько‐викладацького складу, ширших 

можливостей для співробітництва та глобального трансферу знань. Вона також 

сформулювала нову мету та види діяльності суб'єктів, задіяних в 

інтернаціоналізації» [61]. 

Складність та різноманітність сукупності формотворчих передумов для 

ефективного впровадження ІВО обумовлює динаміку та ефективність у кожній 

державі, проте необхідність якомога швидшого державного реагування на 

необхідність її адаптації – поза сумнівом на порядку денному національних та 

інституційних органів управління. Україна – не виняток, адже перебуває в ареолі 

впливу європейської політики, прагне на паритетних умовах розбудовувати 
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міжнародне партнерство в усіх сферах та втілювати основні соцієтальні цінності. 

Усвідомлена політика долучення до співтовариства розвинених держав 

проголошена у державних стратегіях та програмах та вирізняється системністю 

та послідовністю: вперше європейська інтеграція як стратегічна 

зовнішньополітична стратегія була закріплена в «Основних напрямах зовнішньої 

політики України» (1993 р.), вже наступного р. була укладена «Угода про 

партнерство і співробітництво з ЄС» (1994 р.), проте нестабільна політична 

ситуація відтермінувала підписання «Угоди про асоціацію між Україною і 

Європейським Союзом» на 20 років (до 2014 р.). Ці події стали поштовхом до 

гармонізації законодавства України та ЄС, розвитку демократії, адаптації 

прогресивного європейського досвіду в суспільно-політичному, економічному та 

правовому полі держави. Провідні світові ідеї та практики в галузі вищої освіти 

імплементуються у контексті приєднання українських ЗВО до Міжнародної (18 

українських ЗВО, станом на 21.01.2019 р., [62]) та Європейської Асоціацій 

університетів (24 українських ЗВО, станом на 21.01.2019 р., [63]), Великої хартії 

університетів (близько сотні університетів-підписантів із України), інших 

регіональних організацій та програм.  

Незважаючи на усвідомлення незворотності процесів, пов’язаних з 

реалізацією ІВО у світовій освітній практиці й українському парадигмальному 

контексті вищої освіти, досліджень та інновацій, залученість українських ЗВО до 

міжнародних суб’єкт-об’єктних відносин, відсутнє будь-яке вітчизняне ідейно-

теоретичне наповнення концепту ІВО. Наприклад, навіть у Законі України «Про 

вищу освіту» (2014 р.) в Розділі XIII. «Міжнародне співробітництво» в ст.74-76 

немає ні слова про інтернаціоналізацію вищої освіти, хоча під загальним 

формулюванням «міжнародна діяльність» прописані і її основні напрями, і 

державна внутрішня політика, і зовнішньоекономічна діяльність у сфері вищої 

освіти. Ст.1 «Основні терміни та їх визначення» цього Закону не містить у 

переліку термін «інтернаціоналізація вищої освіти» [64]. Не затверджено 

«Національну Стратегію інтернаціоналізації вищої освіти», яка б закріпила 

загальносвітову концепцію ІВО з додаванням національного морально-
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світоглядні та ситуативного контенту та функціональним навантаженням 

регламентувати та регулювати будь-які аспекти цього процесу з урахуванням 

політико-правових, економічних, соціальних реалій в державі. Відтак, не всі ЗВО 

України мають інституційну «Стратегію інтернаціоналізації вищої освіти», 

діяльність і цьому напрямі здійснюється вибірково й наймання, з єдиним дуже 

загальним орієнтиром на норми національного та міжнародного права та 

політику ЄС. Переважна більшість наукового продукту (статті, монографії, 

освітні курси, дисертаційні дослідження, проєктні заявки тощо) не містить 

всебічного івент- та контент-аналізу процесу ІВО, що вкотре доводить 

актуальність і своєчасність даного дисертаційного дослідження. 

Даючи загальну оцінку еволюції підходів до ініціалізації, визначення, 

впровадження, постійного оновлення ідейно-теоретичного змісту концепту ІВО 

в умовах стрімкого науково-технічного прогресу і бурхливих політичних змін, 

варто відмітити незмінну впевненість світової наукової думки в необхідності 

розвитку міждержавних відносин в галузі вищої освіти, досліджень та інновацій. 

Невпинне зростання важливості знань та наукового обґрунтування всіх процесів 

в державах стимулює держави до вироблення належного парадигмального та 

законодавчого закріплення ІВО.     

 

2.2. Розширення міжнародної парадигми взаємодії в галузі вищої 

освіти  

 

Розширення парадигми будь-яких процесів в державі обов’язково 

базується на розширенні/ зміні поля інтересів держави в галузевій співпраці з 

іншими державами і  розширенні/ зміні внутрішньої державної політики в тій чи 

іншій галузі. Зміна парадигми загальносвітових процесів, що становлять 

надважливу цінність та інтерес, сприяють сталому розвитку і носять 

мультизадачний трансверсальний характер, перебувають під контролем 

міжнародних організацій, відбувається в умовах зміни парадигми всієї світової 

кон’юнктури.   
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Політика міжнародних організацій світової та регіональної значущості 

утверджує освіту та професійне навчання як життєво важливі для розвитку 

сучасних суспільств та економіки. Тому паралельно з гармонізацією державних 

політик в сфері економіки, охорони навколишнього середовища, права, 

фіскальної, грошової, соціальної та ін. політик, а також враховуючи пріоритети 

суспільства знань, велике значення надається й індустрії вироблення, розвитку і 

трансферу знань, тобто освітній політиці держави. До прикладу, з 1970-х років 

було визнано важливість міжнародної співпраці в галузі вищої освіти, науки й 

інновацій, розпочалась інституціоналізація й концептуалізація процесу ІВО, 

який тоді так навіть не називався. При цьому за усієї формальності та загальності 

визначень ІВО, які неодноразово доповнювались чи акцентувались під вимоги 

часу, всі вони підкреслюють її комплексний, всеосяжний характер і культурний 

вимір. Проте тривалий час основним проявом ІВО були транскордонні 

міграційні проєкти та подорожі здобувачів освіти  і професорсько-викладацького 

штату з навчально-науковою метою.  

Іншим прикладом колективного визначення вектору розвитку галузі слугує 

визнання з середини 80-х років ХХ століття потреби у високоякісних 

спеціалістах для розвитку усіх галузей суспільно-політичного та економічного 

життя, що започаткувало одразу декілька процесів: інтегрування в національні 

системи вищої освіти принципу навчання впродовж життя (lifelong learning, 

LLL); уніфікація рамок кваліфікацій і навчальних програм, дипломів про вищу 

освіту, що, в свою чергу, спонукало до закріплення в державних програмах 

розвитку вимог до підвищення рівня володіння англійською мовою і призвело до 

спрощення працевлаштування не тільки в країні походження. Крім того, 

глобалізований світ без кордонів швидко продемонстрував переваги вільного 

руху капіталу, людських ресурсів і технологій і спряв прирощенню 

толерантності і мультикультуралізму. Щоб пожвавити такий рух, з 1986 р. 

розпочинається обмін студентами, викладачами та учнями, який тоді ще не мав 

програмного та інституційного закріплення. У 1987 р. Європейська комісія 

затвердила програму Еразмус, її основною метою було сприяння співпраці між 
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університетами та мобільності у межах ЄС. Згодом і сприяння академічній 

мобільності (як перше і довгий час – єдине  уособлення ІВО), і питання 

ступеневої структури системи вищої освіти, забезпечення якості освіти, 

визнання кваліфікацій та періодів навчання в будь-якому університеті в межах 

ЄС, автономії університетів, їхньої наукової й дослідницької самостійності тощо 

було закріплено у 1999 р. у Болонській декларації, яка, де-факто, стала першим 

етапом створення єдиного європейського простору вищої освіти. 

Роки монетизації вищої освіти у рамках глобалізаційної тенденції в 

економіці призвели до зосередження уваги виключно на вигодах ІВО і 

переконання, що її прогрес може бути кількісно виміряний через підрахунок 

студентів, зарубіжних професорів, міжнародних договорів, спільних освітніх 

програм, дослідницьких програм, зарубіжних акредитацій, філій і т.д. Але 

намагаючись виміряти результати ІВО в кількісних показниках, поза увагою 

залишаються його людський вимір і ціннісне підґрунтя, це призводить до 

нівелювання його первинної і головної мети – краще підготувати студентів для 

життя і праці у глобалізованому світі. Відтак, «інтернаціоналізація 

перетворюється із процесу, заснованого на цінностях співробітництва, 

партнерства, обміну, взаємних зисків і розширення можливостей на процес, що 

дедалі більше характеризується конкуренцією, комерціалізацією, особистісною 

вигодою і підвищенням статусу» [65, с. 5]. 

Окрім зміщення акценту з гуманістичного на раціонально-прибутковий, 

наприкінці ХХ століття ІВО актуалізувала багато суто практичних питань за 

результатами інтеграційних процесів в Європі, мобільності та поширення 

європейських цінностей. 1999 р. дослідник Нільсон Бенгт представив статтю 

«Інтернаціоналізація вдома – теорія та практика», в якій підняв декілька гострих 

питань, основні з яких стосувались ефективності освітніх програм ЄС для 

популяризації європейських культурних та соціальних цінностей, для 

підвищення інтересу до навчання за кордоном, створення глобального 

суспільства в мультикультурному контексті. Зокрема, зазначалось, що з моменту 

введення в дію програми Еразмус, тобто за 12 років, не більше 10% студентів 
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виїжджають за кордон для навчання в університетах, і така низька мобільність 

унеможливлює ефективне поширення європейської інтеграційної ідеології та 

європейських/ міжнародних суспільних та освітніх цінностей [48]. 

Комерціалізація вищої освіти, невиправдані сподівання щодо академічної 

мобільності як основної рушійної сили ІВО стимулювали відповідні установи і 

дослідників по всьому світу поглибити вивчення всіх аспектів ІВО й 

активізувати незадіяні механізми її реалізації. Стало зрозуміло, що окрім 

транскордонної співпраці для інтегрування ЗВО у міжнародному, 

міжкультурному та інтелектуальному напрямку та для досягнення цілей у 

викладанні, дослідженні, соціальній відповідальності університету потрібні 

інституційні стратегічні зміни. Саме це і дало поштовх активній розробці 

питання інтернаціоналізації вдома, і вже починаючи з 1999 р. тема 

інтернаціоналізації вдома (Internationalisation at Home, IaH) отримала широку 

підтримку та розвиток у науковому світі та практичному застосуванні.  

Найбільшу зацікавленість виявила ЄАМО (European Association for 

International Education, EAIE). Було створено неформальне утворення з 

представників більше п’ятдесяти університетів, так звану «Спеціальну групу за 

інтересами з питань інтернаціоналізації вдома» (далі – Група), яка отримала 

визнання з боку Виконавчого Комітету ЄАМО в серпні 1999 р., і до складу якої 

зараз входить більше 120 науковців. 

Основними завданнями діяльності Групи було визначено наступні: 

• дати визначення та розробити основну концепцію інтернаціоналізації 

вдома; 

• заохочувати дослідників та професорсько-викладацький склад до 

проведення дискусії з цього питання через організацію спільних заходів 

(семінари, вебінари, тренінги, круглі столи, конференції, за допомогою ІКТ, в 

очній/ заочній формах і т.п.); 

• зібрати ідеї та належні приклади для процесу інтернаціоналізації для тих 

студентів будь-якого р. навчання, що не беруть участі в програмах мобільності, в 
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т.ч. для дорослих здобувачів вищої освіти, що навчаються за програмами 

навчання впродовж життя; 

• укласти публікацію, що описує досвід та корисні приклади з проєкту [67]. 

Керівний склад Групи було затверджено на першому її засіданні в лютому 

2000 р. В першу чергу керівники вирішили підготувати документальне 

обґрунтування її діяльності, тобто, укласти короткий описовий документ, який 

би встановлював категорійний апарат явища «інтернаціоналізація вдома»  та 

розкривав суть основних його елементів (заявлений термін виконання – кінець 

першого півріччя 2000 р.). По-друге, з метою поширення серед іноземних 

педагогів та адміністраторів, а також всіх, хто досліджує інтернаціоналізацію 

вдома, укласти більш ґрунтовне видання на базі попереднього описового 

документу та коментарів до нього, в якому б детально розкривалась суть явища 

«інтернаціоналізація вдома». Документ отримав назву «Інтернаціоналізація 

вдома: позиціонування» («Internationalisation at Home: a Position Paper») і був 

представлений членам ЄАМО під час дванадцятої щорічної конференції у 2000 

р. в м. Лейпцигу [66]. 

По суті, цей документ є першим і багатоаспектним програмним 

документом вивчення і реалізації інтернаціоналізації вдома. Структурово це 

збірка з п'яти окремих наукових праць, які дають комплексне і всебічне 

розуміння як інтернаціоналізації в цілому, так і цієї її нової видоформи –

інтернаціоналізації вдома.  

Перший розділ, «Інтернаціоналізація вдома – контекст», підготовлений 

Берндом Ухтером, розглядає більш широкі умови для впровадження 

інтернаціоналізації та/ чи інтернаціоналізації вдома. Автор стверджує, що 

«інтернаціоналізація вдома – це питання, що належить до внутрішньої політики 

ЗВО, але ці інституції не живуть у вакуумі і тому певною мірою керуються в 

своїй роботі впливом і обмеженнями, встановленими зовнішніми акторами». 

Фактори, на яких Б. Ухтер головним чином зосереджується, це: законодавче та 

нормативне забезпечення на різних рівнях влади, фінансування з боку урядів та 
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агенцій з інтернаціоналізації, а також різні сили та обмеження, викликані 

концепцією глобалізації [66, с. 5-13]. 

У другому розділі Маттіас Оттен розглядає «Впливи культурної 

різноманітності вдома». Враховуючи теоретичні підходи та результати 

досліджень міжкультурної комунікації, в цьому розділі висвітлюється оцінка 

(культурного) розмаїття як стану соціальної взаємодії у навчальному 

середовищі, яке веде до взаємного збагачення. Теоретичний підхід цього розділу 

також служить концептуальною основою для обговорення практичних наслідків 

інтернаціоналізації вдома в наступних розділах [66, с. 14-19]. 

У третьому розділі його автор, Нільсон Бенгт, пропонує до обговорення 

проблему інтернаціоналізації навчального плану. Він аналізує цілі та умови для 

інтернаціоналізованого навчального плану та наводить приклади ініціатив з 

впровадження таких навчальних програм в університеті Мальмьо, Нідерланди, 

де він працює [66, с. 20-25]. 

У розділі 4 «Викладання та навчання в міжнародному класі» Ханнеке 

Тейкенс піднімає питання, як підвищити обізнаність про конкретні якості та 

навички, необхідні для функціонування у міжнародному класі. Вона описує 

«ідеального викладача та студента», щоб підкреслити важливість ролі кожного з 

них в процесі реалізації інтернаціоналізованого навчального плану [67, с. 26-34]. 

Пол Кроутер присвятив розділ 5 вивченню наслідків інтернаціоналізації 

вдома на інституційному рівні. Спираючись на інші розділи, він аналізує 

причини необхідності впровадження інтернаціоналізації, її наслідки для 

управління інституцією та як ЗВО може реагувати на міжнародне середовище 

[66, с. 35-40].  

З моменту публікації цього документу на його основі було укладено низку 

документів під егідою міжнародних освітніх організацій (ЄАМО, НАФСА, 

ОЕСР та ін.). Крім того, ці напрацювання стимулювали розвиток наукового 

дискурсу на предмет розширення парадигми вже добре зрозумілого поняття ІВО. 

При обговоренні ключових концепцій, елементів та обґрунтування Дж. Найт у 

2006 р. визначила інтернаціоналізацію вдома як один із двох потоків 
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інтернаціоналізації поряд з інтернаціоналізацією за кордоном (internationalization 

abroad), які є взаємозалежними, а не відокремленими. Так, за її визначенням, 

«інтернаціоналізація за кордоном включає в себе усі форми транскордонної 

освіти, мобільність студентів, викладачів, науковців, програм, курсів, 

навчальних планів та проєктів. Інтернаціоналізація вдома, в свою чергу, містить 

заходи, які допомагають студентам розвивати міжнародне порозуміння та 

міжкультурні навички» [67, c. 38]. Подібне визначення понять створює колізію, 

адже передбачає, що тільки інтернаціоналізація вдома сприяє розвитку 

мультикультуралізму та толерантності, а, приміром, навчальна програма є 

складовою інтернаціоналізації за кордоном, тоді як усталена наукова думка 

вносила інтернаціоналізацію навчальних програм до сфери інтернаціоналізації 

вдома та стверджувала, що окрім збагачення змісту вищої освіти ІВО у повному 

обсязі сприяє поширенню європейських цінностей, міжнаціональної терпимості 

та встановленню полікультурного соціуму. 

Однак у подальшому Дж. Найт до атрибутивних характеристик 

інтернаціоналізації вдома зараховує міжнародний/ міжкультурний аспект 

навчальної програми, науково-дослідну співпрацю та вивчення мов або  

навчальні програми та плани, процеси викладання/ навчання, позааудиторні 

заходи, зв’язки з місцевими культурними/ етнічними групами та науково-

дослідницькою чи науковою діяльністю [68, c. 128]. Проте, на думку Дж. Білена і 

Е. Джонс, «обидва визначення не відповідають істині, адже жодне не визначає 

навчальну програму як основу концепції інтернаціоналізації вдома» [68, c. 12-

13].  

2011 року Джос Білен і Бетті Ліск у своїй спільній публікації відмічали, що 

інтернаціоналізація вдома не є метою в собі чи дидактичною концепцією, а являє 

собою набір інструментів та заходів «вдома», спрямованих на розвиток 

міжнародної та міжкультурної компетенції у всіх студентів. Інтернаціоналізація 

вдома є специфічною по відношенню до контексту дисципліни і, в рамках цього, 

до програми навчання в даному університеті [69, ст. 5]. 
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У 2015 р. Джос Білен та Елспет Джонс підготували дослідження, в якому 

проведено ретроспективний аналіз інтернаціоналізації вдома за період від 

початку її концептуалізації та початку реалізації. Зокрема, зазначається, що 

наприкінці 1990-х років термін «інтернаціоналізація вдома» панував в дискурсі 

майже в усій Європі, за винятком Великобританії, яка разом з Австралією 

застосовували частіше термін «інтернаціоналізація навчальних планів» 

(internationalization of the curriculum), а в США – «кампусна інтернаціоналізація 

(campus internationalization) [70, c. 64]. І хоча всі ці поняття транслюють 

однакову мету: допомогти випускникам у досягненні глобальної компетенції 

через зростання попиту на працівників з міжкультурними та багатомовними 

навичками, відмінності між ними все ж таки є. Щодо самої інтернаціоналізації, 

то автори виділяють як складові вихідну мобільність та навчальні плани, які, в 

свою чергу, ділять на формальну і неформальну частини, погоджуючись, що 

формальна частина навчальної програми включає педагогічні аспекти 

(викладання, навчання та оцінювання) як механізми її виконання. Окрім всього, 

в публікації науковці відмічають, що «інтернаціоналізація вдома» може 

здаватись досить вузьким поняттям, в той час коли більш об’ємне поняття 

«інтернаціоналізація навчальної програми» дедалі більше привертає увагу 

дослідників, проте насправді це не так, адже окрім навчальних програм 

інтернаціоналізація вдома містить ще інтернаціоналізацію кампусу та сама по 

собі становить сегмент так званої «всеохоплюючої (комплексної) 

інтернаціоналізації» (Comprehensive Internationalization, CI) [70, c. 70].  

Остання також стала свого роду «розширенням» концепту «традиційної» 

ІВО, запропонованого Дж. Найт у 2004 р. і прийнятого в усьому світі. Дж. 

Худзік наполягає, що «комплексна інтернаціоналізація – це зобов’язання, 

підтверджене дією, що дозволяє вписати міжнародні та порівняльні перспективи 

у викладацьку, наукову та обслуговуючу місії вищої освіти. Він формує 

інституційний етос та цінності та охоплює всі види діяльності закладу вищої 

освіти. Важливо, щоб його враховувало інституційне керівництво, 

адміністративний склад, викладачі, студенти та всі підрозділи академічної 



 150 

служби та підтримки. Це інституційний імператив, а не просто можливість. 

Комплексна інтернаціоналізація впливає не лише на все життя кампусу, але і на 

зовнішні орієнтири установи, партнерство та відносини. Глобальна перебудова 

економік, систем торгівлі, досліджень та комунікацій, а також вплив глобальних 

сил на місцеве життя різко розширюють потребу у комплексній 

інтернаціоналізації, мотиваціях та цілях, що рухають її» [71, с. 6]. 

Більш коротка версія запропонована Національною Асоціацією радників 

міжнародних студентів (National Association of Foreign Student Advisers, NAFSA, 

далі по тексту – транслітерація англійської абревіатури, НАФСА, авт.): 

«Всеохоплююча інтернаціоналізація – це планована стратегічна інтеграція 

міжнародного, міжкультурного та глобального вимірів у етос та результати 

вищої освіти [72, c. 1]. 

В свою чергу, Вітсед та Грін (2013) розуміють комплексну 

інтернаціоналізацію ще глибше і змістовніше і стверджують, що вона не могла б 

існувати без інтернаціоналізації навчальних програм (internationalization of the 

curriculum) [73]. 

Очевидно, що поняття «комплексна інтернаціоналізація» більш широке, 

ніж закладене при концептуалізації в розуміння «традиційної» ІВО. Вона 

включає і «мобільну» складову ІВО, і її спрямування на впровадження 

міжнародної складової в освітній та позааудиторний процеси, і 

інтернаціоналізацію вдома у вигляді впровадження спільних навчальних 

програм. Воно, відповідно, розширює  парадигму ІВО, додає нових аспектів її 

ідейно-теоретичного наповнення. Два десятиліття активної фази розвитку ІВО 

продемонстрували недостатність усталеної терміносистеми й активно 

розширювали і діапазон механізмів забезпечення ІВО, і її нових видо-

просторових форм. Так, назва, наповнення і місія різних видів і типів ІВО, так 

само як і їх закріплення в науковому дискурсі стало залежати від географічного 

розташування, регіону поширення концепту, традицій тощо. Якщо, до прикладу, 

в США частіше вживають в науковому дискурсі концепт «комплексна 

інтернаціоналізація», то в Європі, за твердженням Х. де Віта, частіше говорять 
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про «інтеграційну інтернаціоналізацію» (mainstream internationalization). Сам він 

визначає інтеграційну інтернаціоналізацію як концепцію, яка означає, що 

інтернаціоналізація вже не є окремим напрямом університетської політики та 

стратегій, а інтегрується у всі інші напрями діяльності: освіту, дослідження, 

людські ресурси, фінанси, студентські справи, факультети тощо». Дослідник 

переконаний, що «є деякі ключові відмінності, які відрізняють ці два поняття 

(комплексну та інтеграційну інтернаціоналізації). Інтеграційна 

інтернаціоналізація часто призводить до внутрішньоінституційної 

децентралізації, коли функціональні повноваження належать факультетам та 

кафедрам. Деякі дослідники вважають, що це правильна практика, оскільки 

функціональні повноваження повинні знаходитись ближче до центрів 

експертизи, а не бути закріпленими за одним якимось офісом (централізація), 

щоб заклади вищої освіти могли оперативно  реагувати на виклики і потреби» 

[74]. 

Інший науковець, Ашер, піднімає питання, кому ж належить 

інтернаціоналізація, якщо стратегічне керівництво поступається 

функціональному (операційному)? [75]. З іншого боку, формулюється висновок, 

що комплексна інтернаціоналізація краще, адже заохочує лідерство та 

стратегічне координування, оскільки, на думку Дж. Худзіка, «поняття 

комплексної інтернаціоналізації без будь-якого точкового лідерства здається 

абсурдним» [71, c. 15]. Ще цей дослідник стверджував, що європейське тяжіння 

до «інтеграційної інтернаціоналізації» та американське – до «комплексної 

інтернаціоналізації» передбачають в своїй основі дифузію децентралізації та 

централізації відповідно» [71, c. 11]. 

Ще до початку активної фази теоретичної розробки концепту 

«інтернаціоналізація вдома», а тим більше - «інтернаціоналізація навчальної 

програми», ОЕСР  у 1996 p. дала визначення інтернаціоналізованій навчальній 

програмі (an internationalized curriculum), зазначивши, що «це навчальна 

програма з міжнародною орієнтацією за змістом та/ або формою, спрямована на 

підготовку студентів до впровадження (професійно/ соціально) міжнародного та 
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полікультурного контексту та розроблена для вітчизняних та/ або іноземних 

студентів" [76, c. 34]. Роком раніше, у 1995 р., була запропонована перша версія, 

в якій йшлося лише про «зміст»: «навчальна програма з міжнародною 

орієнтацією за змістом», а вже у версії 1996 р. було конкретизовано в наступний 

спосіб: «навчальна програма з міжнародною орієнтацією за змістом та/ або 

формою», що значно розширило концептуальні рамки та практичне закріплення. 

Тим не менше, обидва визначення зазнали  нищівної критики і були визнані 

такими, що не відповідають реальності. Так, Ф. Різві охарактеризував 

запропоновані ОЕСР визначення як «неоліберальну уяву глобальних процесів» 

[77, c. 391]. Дж. Білен вважає, що «вищезгадані визначення не ефективні, 

оскільки вони стимулюють дуже вузький погляд на інтернаціоналізовану 

навчальну програму, наприклад, що вона може бути навчальною програмою з 

міжнародним змістом лише для іноземних студентів» [78, c. 398]. 

Однією з провідних теоретиків інтернаціоналізації навчальних програм 

(internationalization of curriculum, IoC), часто ототожнюваної з 

інтернаціоналізацією вдома, є Бетті Ліск, яка написала ряд публікацій на цю 

тему [78; 79; 80]. Визначення інтернаціоналізації навчальних програм, яке Б. 

Ліск запропонувала у 2009 р. і яке отримало найбільшу підтримку/ цитування у 

наукових колах, формулює цей тип інтернаціоналізації як «включення 

міжнародного та міжкультурного виміру у підготовку, реалізацію та результати 

навчальної програми» [78, c. 211]. Тобто, з цього визначення зрозуміло, що 

йдеться лише про формальну частину навчальної програми, ту, яку можна 

виразити в оцінковому еквіваленті, результатах навчання. Проте у більш пізніх 

працях дослідниця вже говорить і про неформальну, приховану, складову 

навчальної програми. Так, формальна частина навчальної програми визначається 

як «навчальний план, а також упорядкований, розпланований графік видів 

діяльності та заходів, які передбачені для студентів в рамках програми освітньо-

кваліфікаційного рівня». Неформальна частина навчального плану описується як 

«різні служби підтримки та додаткові заходи та варіанти, організовані 
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університетом, за які не ставляться оцінки та які не є частиною формальної 

навчальної програми, хоча можуть сприяти її успішному засвоєнню» [78, с. 215].  

У 2015 р. Б. Ліск вже наполегливо підкреслювала важливість ретельної 

побудови навчальних середовищ, а також процесів викладання, навчання та 

оцінювання у ході впровадження інтернаціоналізованої навчальної програми. 

Саме в цей період авторка вдалась до переосмислення процесу і запропонувала 

нове визначення, яким активно наразі послуговуються в науковій полеміці: 

«інтернаціоналізація навчальної програми – це включення міжнародних, 

міжкультурних та/ або глобальних вимірів у зміст навчальної програми, а також 

результати навчання, завдання для оцінювання, методи навчання та заходи з 

підтримки програми навчання» [78, с. 215].  

Іншим типом інтернаціоналізації, яким збагатився науковий дискурс 

навколо теми «ІВО»  називають, «інтернаціоналізацію кампусу» 

(internationalization of the campus), який, навіть попри активне використання в 

американських наукових розвідках, є недостатньо вивченим. Медлін Грін та 

Кріста Олсон у 2008 р. у спільній праці «Інтернаціоналізація кампусу: інструкція 

по використанню», застосовують цілий ряд термінів, не даючи при цьому 

чіткого визначення явища «інтернаціоналізація кампусу» [81]. Тому у науковій 

літературі воно використовується  часто, але в різних інтерпретаціях, переважно 

як синонім термінів «інтернаціоналізація вдома» та/ або «комплексна 

інтернаціоналізація». Наприклад, на Інтернет-порталі з інтернаціоналізації 

навчальних програм Американської ради з питань освіти ця сама 

інтернаціоналізація представлена під заголовком «інтернаціоналізація кампусу» 

та базується на шести взаємопов’язаних цільових областях комплексної 

інтернаціоналізації [82]. Іншим прикладом неповного розуміння сенсозмісту 

категорії і плутанини між різними типо-видовими формами ІВО, є конкурс 

Ендрю Хейскелла на отримання винагороди за інновації в сфері міжнародної 

освіти, які визнають «видатні ініціативи» в різних категоріях, включаючи 

«інтернаціоналізацію кампусу». Вони присуджуються Інститутом міжнародної 

освіти з 2001 р., і часто переможними визнаються практики, які передбачають 
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довго- чи короткострокові поїздки за кордон на навчання [83]. Тобто, 

інтернаціоналізація кампусу, яка не до кінця вивчена і зрозуміла, ще й досі 

автоматично асоціюється з атрибутивною характеристикою класичної 

інтернаціоналізації – академічною мобільністю. Щорічні нагороди від очільника 

НАФСА Поля Саймона за ефективну інтернаціоналізацію кампусу відображають 

аналогічну плутанину у поняттях, оскільки вони також присуджуються і за ті 

види діяльності, що їх традиційно відносять до комплексної інтернаціоналізації. 

Інтернаціоналізація кампусу спрямована на створення навчального середовища у 

кампусі, що стосується як формальної, так і неформальної частини навчальної 

програми, але фокус уваги переважно на тій частині навчальної програми, яка не 

оцінюється в балах, неформальній, а також на навчанні за кордоном. Цей тип 

інтернаціоналізації включає в себе підтримку сприятливого середовища і умов 

для іноземних студентів, так і стимулювання вихідної мобільності. Саме цей 

нюанс і становить основну відмінність між інтернаціоналізацією кампусу та 

інтернаціоналізацією вдома, адже остання спрямована на створення 

міжнародного та міжкультурного викладання та навчання у межах кампусу, 

розташованого в країні реєстрації ЗВО, незалежно від питань академічної 

мобільності студентів. 

Якщо до аналізу інтернаціоналізації «вдома» застосувати авторський «3D» 

метод – метод тріадного вивчення процесів крізь призму зацікавленості, 

рушійної сили та динаміки (Devotion-Drivers-Dynamics) – то побачимо, що: 

• Devotion (зацікавленість): здобувачі вищої освіти в першу чергу з 

країни реєстрації ЗВО і, звичайно, учасники програм вхідної мобільності; 

• Drivers (рушійні сили, стимули): 1) на рівні держави: державна 

освітня політика, яка з-поміж іншого спрямована на розширення виховної 

функції ЗВО через сприяння розвитку  мультикультуралізму та толерантності; 

«притік мізків»; підвищення якості абітурієнтів; 2) на інституційному рівні: 

державна політика + сприяння активному залученню іноземних студентів з 

фінансових, рейтингових, іміджевих та ін. міркувань;  
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• Dynamics (динаміка): залежить від конфігурації показників за 

попередніми параметрами (Devotion + Drivers) у кожній конкретній державі. На 

сучасному етапі: позитивна, перспективна і з усіх видів ІВО найоптимальніша та 

найдоступніша, особливо в Україні та на постсоціалістичному просторі через 

брак досвіду, фінансових можливостей та потребу стрімкої реорганізації системи 

вищої освіти та адаптації її до вимог ЄС.  

Окрім розширення парадигми інституційного сприяння ефективності 

міждержавної взаємодії у галузі вищої освіти сучасна доба науково-технічного 

прогресу та глобалізації формує вищу освіту в контексті розвитку економіки 

знань, зміни торгівельно-тарифних правил на ринку освітніх послуг, стрімкого 

прогресу галузі ІКТ тощо. Багатоаспектний і багатосторонній вплив на галузь 

вищої освіти стимулює появу нових провайдерів в ній (недержавні надавачі 

освітніх послуг, мультинаціональні корпорації тощо); нові форми доставки знань 

(до прикладу, дистанційна форма навчання); диверсифікацію кваліфікацій та 

свідоцтв про освіту (формальна, неформальна освіта); навчання впродовж життя; 

диференціація джерел фінансування освітніх послуг. Поява транскордонних 

трейдерів освітніми послугами підпорядковує вищу освіту законам ринкових 

відносин і може, тим самим, ускладнювати державне управління в рамках 

прийнятої національної галузевої політики. В такому випадку актуальними 

стають не тільки питання, пов'язані з доступом, рівністю, фінансуванням та 

якістю освіти, а й питання суверенітету, ідентичності, економічного розвитку 

держави. Торгівля послугами в галузі класифікована в рамках Генеральної угоди 

з торгівлі послугами (ГАТС), країнам залишається лише встановити межі 

можливостей і доступу до свого внутрішнього ринку для іноземних провайдерів 

послуг в цій галузі [84]. Оскільки механізм не відпрацьовано, відкритим 

залишається питання правоздатності та компетентності того чи іншого органу 

унормовувати, регламентувати, контролювати саму торгівлю послугами в галузі 

вищої освіти і реципієнтів прибутку.  

У багатьох країнах спостерігається сприйняття ІВО як виду 

підприємницької діяльності, що носить прибутковий характер. Для розвинених 
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країн, в яких відпрацьовано і фінансово-економічні механізми міжнародної 

освітньої діяльності, і чітке усвідомлення ціннісно-перспективного призначення 

ІВО, розроблені і працюють механізми забезпечення якості вищої освіти, 

основним завданням є гармонізація національної освітньої  політики з 

міжнародними вимогами і тенденціями, а також з глобалізаційними викликами. 

Щодо країн, що розвиваються, а також країн перехідного періоду, то недостатня 

обізнаність з ідейно-змістовими базисами і ціннісними орієнтирами, помножене 

на чіткі фінансово-економічні рамки виявляється ризикоформуючим 

потенціалом для національної вищої освіти. Через політичну нестабільність та 

управлінську слабкість, скорочення державного фінансування вищої освіти такі 

країни ризикують перетворитись на ринки збуту неякісних освітніх послуг з 

боку певних категорій альтернативних провайдерів цих послуг. Сумнівною 

видається також орієнтація зовнішніх постачальників освітніх послуг на потреби 

внутрішніх ринків праці. Зростаюча комерціалізація вищої освіти призводить до  

гомогенізації навчальних програм, їх вестернізації, превалювання фінансово 

прибуткових навчальних програм і курсів, підпорядкування національної та 

регіональної освітньої політики міжнародним стандартам та рамкам.  

Таким чином, транскордонне співробітництво  у вищій освіті 

розгортається у діапазоні глобального співробітництва і глобальної конкуренції, 

де провідне значення набуває остання. Щоб посилити власний конкурентний 

потенціал і спроможність на ринку освітніх послуг університети країн, що 

розвиваються, розробляють стратегії транскордонної співпраці з домінуючим 

акцентом на експорті чи імпорті освітніх послуг у залежності від регіону 

розташування ЗВО. Проаналізувавши деякі з них, можна виділити три типи 

транскордонної співпраці: імпорт-орієнтовану, змішаного типу та експорто-

орієнтовану. У Таблиці 2.1 наведено характеристики кожної з груп, умови для 

впровадження і розвитку (рівень економічного розвитку держави, ступінь 

розвитку вищої освіти, ситуація з англомовними програмами тощо) та ризики, 

які виникають в процесі імплементації.  
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Таблиця 2.1 

Стратегії транскордонної співпраці в рамках ІВО 

Фактор Імпорт Імпорт-експорт Експорт 
 
Провайдери 

Здебільшого країни, 
що розвиваються 
та/або колишні 
колонії/заморські 
території 

Переважно 
розвинені не 
англомовні країни 
та деякі країни, що 
розвиваються, з 
унікальною 
культурою та 
звичками   

Розвинені 
англомовні країни 

 
 
Тактика 

Компетентний підбір 
спеціалістів на фоні 
непрогресивної 
системи вищої 
освіти  

Імпорт 
англомовного 
продукту для 
підвищення якості 
вищої освіти та 
досліджень; експорт 
власних освітніх 
програм та розробок 

Залучення на 
навчання іноземних 
студентів з країн, 
що розвиваються, 
та з не англомовних 
країн; 
комерціалізація 
транснаціональних 
освітніх послуг  

 
Ризики 

Відтік мізків, втрата 
національної 
ідентичності 

Несумісність 
імпортованого 
іноземного 
продукту чи послуг 
та національних 
вимог 

Орієнтація на 
низький рівень 
підготовки 
абітурієнтів з країн 
фокус-групи та 
превалювання 
економічних 
інтересів знижує 
вимоги до якості 
пропонованого 
освітнього 
продукту 

*укладено автором на основі [84] 

 

Як можна побачити, акцент робиться на передачу науково-методичних 

розробок, технологій, програм, іншого виду освітніх послуг з метою отримання 

прибутку. В такий спосіб переслідується одразу кілька цілей: популяризація 

університету на міжнародній арені, стимулювання вхідної академічної 

мобільності, застосування імпорт/ експорт-орієнтованих та змішаних стратегій 

трансферу операційних можливостей і технологій для отримання прибутку, 

підвищення рейтингової привабливості та конкурентоздатності через фінансові 

прибутки та експансію на зовнішні ринки через урізноманітнення стратегій 
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транскордонної співпраці. Крім того, беручи до уваги традиційно невисокий 

відсоток учасників академічної мобільності, яка є найпершим атрибутом 

інтернаціоналізації вищої освіти, стає зрозумілим, що розширення парадигми 

відбуватиметься не лише навколо концепту «інтернаціоналізація», як 

перераховано вище: інтернаціоналізація «вдома», інтернаціоналізація 

навчальних програм, інтернаціоналізація кампусу. Розширення парадигми 

міждержавної взаємодії в галузі вищої освіти стосуватиметься способу 

трансферу знань та освітніх технологій на підставі світових економічних та 

політичних тенденцій і перспектив. Саме попит на диверсифікацію шляхів (очно, 

дистанційно і т.п.) доставки освітнього продукту, переміщення індивідуальних 

освітніх/ навчальних курсів і програм через юрисдикційні кордони стимулював 

розробку паралельних концепцій і практик транскордонного співробітництва у 

сфері вищої освіти, які отримали назву «транснаціональна вища освіта» або 

«транснаціоналізація вищої освіти» (ТВО).  

Як і ІВО, ТВО, попри активне застосування у наукових джерелах, в деякій 

мірі є не до кінця вивченим процесом, і часто трапляється термінологічна 

плутанина. Подібно до ІВО, в рамках ТВО передбачено перетин кордонів 

національних систем вищої освіти, проте, на відміну від ІВО, ТВО може 

працювати як у межах, так і поза контекстом формальної державної освіти. 

Загалом, за основу беруть визначення «Кодексу добрих практик» ЮНЕСКО/ 

Ради Європи щодо забезпечення транснаціональної освіти, прийнятого 6 червня 

2001 р. у м. Ризі. Згідно з цим визначенням ТВО включає «всі види навчальних 

програм вищої освіти або перелік навчальних курсів або освітніх послуг 

(включаючи дистанційну освіту), якими передбачено, що здобувачі вищої освіти 

знаходяться в країні, відмінній від тієї, де базується навчальний заклад, що видає 

диплом. Такі програми можуть належати до освітньої системи країни, відмінної 

від тієї, в якій вони пропонуються, або можуть пропонуватись незалежно від 

будь-якої національної системи» [85]. 

Як зазначає Костюк Т. О. у своїй статті, широко відомі і практикуються 

наступні форми  ТВО: 
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1. Франчайзинг: процес, за допомогою якого заклад вищої освіти 

(франчайзер) з однієї країни надає іншій установі (франчайзі) з іншої країни 

право проводити підготовку спеціалістів за програмами/ кваліфікаціями 

франчайзера в країні, до якої належить франчайзі, незалежно від країни 

походження студентів. Кваліфікація присвоюється франчайзером; організація 

навчального процесу, управління, оцінювання, обміну, зарахування 

кредитів/кваліфікацій підганяється під кожну окрему угоду франчайзингу з 

дотриманням відповідності національним нормам (якщо вони існують) у країні 

франчайзі. У більшості випадків франчайзі виконує лише першу частину 

освітньої програми, за яку нараховується лише частина кредитів для отримання 

ступеню, як це передбачено у франчайзера в контексті виконання програми. 

Франчайзі не завжди отримує визнання в  країні франчайзера, навіть якщо 

програми/ кваліфікації франчайзера, за якими здійснюється підготовка в країні 

його акредитації, визнаються в країні франчайзі і навпаки; 

2. Виконання програм: міжінституційні домовленості, згідно з якими дві 

або більше установи погоджуються спільно укладати навчальні програми в 

частині визначення та трансферу кредитів, щоб студентам, які навчаються в 

одному ЗВО, здобуті кредити було перезараховано при продовженні навчання в 

ЗВО іншої країни-підписанта такої домовленості («Twinning programs», «угоди 

про виконання програм» тощо). Вони можуть призвести або не призвести до 

впровадження спільних ступенів та/ або подвійних дипломів. Це дозволяє 

здобувачам вищої освіти отримати кредити за навчання в ЗВО, який не присвоює 

кваліфікацію. Поширена форма застосування – так званий «twinning», коли 

провайдер освітніх послуг з країни-донора A співпрацює з провайдером освітніх 

послуг з країни B, щоб розробити систему виконання програм, яка дозволяє 

студентам отримувати кредити за освітні курси в країні B та/ або країні-донорі 

A. Присвоюється лише одна кваліфікація, при чому лише країною-донором А. 

Домовленості для програми Twinning та присвоєння ступеню зазвичай 

відповідають національним нормам провайдера в країні-донорі А; 
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3. Програми подвійних/ спільних дипломів: домовленість, коли провайдери 

освітніх послуг в різних країнах співпрацюють, пропонуючи програму, за якою 

студент отримує кваліфікацію від кожного провайдера освітніх послуг, або 

спільне присудження від провайдерів-партнерів. Домовленості для забезпечення 

програми та критерії присвоєння кваліфікації підганяються для кожної спільної 

ініціативи відповідно до національних норм у кожній країні; 

4. Мережі кампусів: кампуси, засновані ЗВО з однієї країни в іншій країні 

(приймаючій країні) з метою впровадження власних освітніх програм/ 

кваліфікацій незалежно від країн походження студентів. По суті, система і 

принцип організації подібний до франчайзингу, але франчайзі в цьому випадку - 

це кампус франчайзера; вищеперераховані аспекти франчайзингового 

співробітництва між ЗВО можна застосовувати і відносно мережевого кампусу; 

5. Офшорний філіал: автономна установа, створена в приймаючій країні, 

проте, з точки зору організаційної структури та змісту освіти, належить до 

системи вищої освіти країні-постачальника освітнього продукту, не маючи при 

цьому кампусу в країні походження. Величезним ризиком є факт, що результати 

навчання в такому філіалі рідко визнається в приймаючій країні, хоча деякі 

можуть мати угоди про виконання програм з іншими ЗВО країни, до якої вони 

належать; 

6. Великі корпорації: вони, як правило, є частинами великих 

транснаціональних корпорацій і створюють власні ЗВО або навчальні програми, 

за якими пропонуються кваліфікації, що не належать до жодної національної 

системи вищої освіти; 

7. Міжнародні заклади освіти: установи, що пропонують так звані 

"міжнародні" програми/ кваліфікації, які фактично не відносяться до жодної 

конкретної системи освіти. При цьому вони можуть мати мережі кампусів в 

декількох країнах, рідко визнаються в приймаючих країнах, але можуть бути 

акредитовані національним акредитаційним органом або мати угоди про 

виконання програм з великими міжнародними університетами; 
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8. Організація дистанційного навчання та віртуальні університети, де 

студенту надається доступ до навчального матеріалу через  поштові або веб-

сервіси, тоді як сам навчальний процес відбувається вдома. З’являється дедалі 

більша кількість таких установ, чиї програми/ кваліфікації можуть або не 

належать до системи вищої освіти певної країни. Іноді студенти отримують 

додаткову підтримку через вітчизняні освітні центри. 

9. Легалізація: Угода про легалізацію між провайдерами освітніх послуг в 

різних країнах дозволяють провайдеру з приймаючої країни присвоювати 

кваліфікацію від імені провайдера з країни-донора. У деяких випадках провайдер 

з країни-донора може не пропонувати свої курси чи документи про освіту, що 

актуалізує питання щодо якості освітніх послуг [86, c. 58].  

Суттєвим зауваженням щодо ТВО є те, що не існує загальної правової 

бази, яка могла б гармонізувати різні освітні структури та цінності закладів та 

кваліфікацій, що беруть участь у транснаціональних освітніх процесах. Хоча 

ТВО доволі важко оцінити, проте вона є більш позитивним, ніж негативним 

явищем, оскільки підтверджує незалежність кожної національної системи освіти 

та захист культурної ідентичності кожної держави. ТВО передбачає перетин 

культурних, мовних, законодавчих, а також національних і часто 

міжконтинентальних кордонів. Беручи до уваги труднощі із адаптацією та 

гармонізацією різних освітніх систем, що працюють у різних парадигмах та 

орієнтирах, головними наслідками є те, що, з одного боку, можуть з’являтись 

чудові міжнародні та транснаціональні університети, які можуть стикатись з 

труднощами у впровадженні діяльності за межами країни, в той час як деякі 

невизнані та нелегальні установи, так звані «фабрики ступенів» («degree mills»), 

можуть підлаштовуватись під різні національні контексти одночасно. 

Це, безперечно, негативний аспект ТВО, і можливим рішенням могло б 

бути введення до Європейського права норм, що забороняють діяльність 

подібних «фабрик ступенів», що, однак, може суперечити нормам національних 

систем освіти, ставлячи під загрозу їхню автономію. Цікаво зазначити, що країни 

з відкритими регуляторними рамками, як Австрія, Нідерланди або Норвегія, 
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мають менше проблем із реалізацією ТВО, оскільки такі освітні системи 

підпорядковують недержавні заклади вищої освіти регулятивним актам та 

нормам офіційної вищої освіти і здійснюють державний контроль. Оскільки 

транскордонне співробітництво постійно розвивається й удосконалюється, є 

сподівання, що синергія наукової думки та правильної інституційної державної 

та наддержавної політик сприятиме подоланню негативних факторів 

міждержавного співробітництва в галузі вищої освіти в контексті 

транскордонних процесів. 

Окремим видом інтернаціоналізації, який віднедавна набуває популярності 

у наукових публікаціях через актуальність причин і факторів є «вимушена 

інтернаціоналізація вищої освіти». Так, в 2019 р. в журналі «Міжнародна вища 

освіта» Хакан Ергін, Ханс де Віт, Бетті Ліск опублікували спільну працю 

«Вимушена інтернаціоналізація вищої освіти як новий феномен», в якій 

заявляють, що через серйозні світові політичні, економічні, екологічні та ін. 

процеси гостро постало питання унормування життєдіяльності переселенців та 

мігрантів [87]. За даними щорічної доповіді про світові тенденції Управління 

Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ), 

кожні дві секунди хтось у світі стає вимушеним переселенцем. В даний час 

кількість вимушених переселенців у світі становить близько 68,5 млн осіб [88]. 

Серед вимушених мігрантів є вчені і студенти, яким довелося перервати освіту 

через незалежні від них обставин. Комусь вдається поновитись на роботі/ 

навчанні, але більшості – ні. Тим не менше, історичний досвід свідчить, що у 

минулому студенти і вчені-іммігранти неабияк сприяли розвитку науки і 

підвищенню наукового потенціалу, як, приклад, вчені-євреї, яким вдалось втекли 

до США з нацистської Німеччини. Червоною ниткою через доповідь Верховного 

комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців проходить теза, що 

студенти можуть відігравати надважливу роль у відстоюванні і захисті інтересів 

біженців, хоча серед молодих біженців частка студентів не перевищує 1%. Це 

набагато нижче, ніж середньосвітовий показник, який демонструє показник в 

37% студентів з-поміж усіх молодих людей [89]. Нажаль, представники влади й 
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університетів різних країн не приділяють великої уваги забезпеченню доступу до 

освіти переміщеним особам, незважаючи на статтю 26 «Загальної декларації 

прав людини», яка говорить про право на освіту як про одне з основоположних 

прав людини. Це може бути наслідком того, що 85% людей, які залишили рідні 

країни через конфлікти, насильство або переслідування і які визнані УВКБ 

біженцями, живуть в країнах, що розвиваються, в яких немає ефективної 

державної політики загалом і секторально, не розроблені і не працюють закони, 

існують економічні, соціальні та гуманітарні проблеми. 

Основними характеристиками вимушеної інтернаціоналізації та її 

перспективи розвитку, виходячи з розмірковувань авторів, є «обдумані 

стратегічні дії, що зачіпають три ключові функції університетів: освітню, 

наукову та громадську» плюс «реакція на виникнення кризи» [87, c. 9]. Крім 

того, вимушеною вона є ще й через те, що вирішувати її нагальні проблеми 

змушують обставини, тоді як за інших умов – ІВО є добровільним вибором і 

стратегією в рамках інституційної та/ або державної політики.  

До переваг вимушеної інтернаціоналізації автори відносять академічні, 

політичні, економічні та соціальні бонуси. Зокрема, автори наводять аргументи, 

з якими важко не погодитись, адже, нажаль, ситуація в Україні дала можливість 

переконатись в правильності аналізу різних аспектів життєдіяльності 

переселенців. Зазначається, що з академічної точки зору приплив біженців веде 

до припливу мізків і підвищенню соціально-культурного розмаїття, що, як і інші 

форми інтернаціоналізації, сприяє підвищенню якості освіти та науки. З 

економічної точки зору, хоча в короткостроковій перспективі на вимушеній 

інтернаціоналізації навряд чи вдасться заробити, історія показує, що в 

довгостроковій перспективі підприємливість і новаторство вимушених 

переселенців відіграють позитивну роль у розвитку університетів і країн. З 

соціальної та культурної точки зору вимушені поселенці сприяють збагаченню і 

зміцненню суспільства у країні перебування. З політичної точки зору вимушена 

інтернаціоналізація сприяє побудові позитивного іміджу на міжнародній арені та 

розбудові дружніх відносин з країнами походження вимушених переселенців. 
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Крім того, є ще один аргумент – гуманітарний. Вимушені мігранти визнають 

вищу освіту суспільним благом на індивідуальному рівні (тобто це благо для 

окремих індивідів, що потребують допомоги), на національному рівні (це благо 

для суспільства і окремих спільнот всередині країни) і на міжнародному (це 

благо для всього світового співтовариства). Без сумніву, інтеграція незахищених 

мультиетнічних груп населення в систему вищої освіти пов'язана з величезними 

труднощами. Інтернаціоналізація може викликати опір в країнах, що приймають 

багато біженців, особливо в країнах з висококонкурентною системою вищої 

освіти, тому що місцеве населення сприймає вимушених переселенців як 

конкурентів, які отримують незаслужені переваги під час вступу. Виникають 

також юридичні труднощі з розробкою та прийняттям нових законів. 

Вимушеним переселенцям часто потрібні не просто пільги на оплату навчання, а 

й пряма матеріальна допомога через фінансові труднощі. З адміністративної 

точки зору не завжди просто оцінити рівень підготовки абітурієнтів-біженців. 

Вимушеним мігрантам часто складно знайти інформацію для вступників до ЗВО     

через комунікаційні та/ чи мовні труднощі, які стають основними під час 

адаптації до умов проживання в новій країні, які ускладнюють 

працевлаштування [87, c. 10]. Окрім всього вище перерахованого, «вимушена 

інтернаціоналізація» – це не лише великий комплекс задач для систем 

державного управління, це новий виклик для науковців, дослідників та 

університетів, адже перед ними постала задача пошуку нових концепцій 

інтернаціоналізації. Навіть якщо географічно держава розташована далеко від 

конфліктних зон, вплив гуманітарних криз доволі відчутний, як, до прикладу, 

європейські держави, які рятують людей від військових дій в Сирії та відкрили 

кордони для біженців.  

Кардинальних формотворчих змін та перегляду інституційних підходів та 

державних політик моніторингу та регулювання основних процесів ІВО світ 

зазнав через пандемію COVID-19, оголошену на початку березня 2020 р. При 

цьому варто відзначити, що доктринальних змін сама концепція ІВО не зазнала, 

її візія і місія не переглядались ні міжнародними освітніми організаціями, ні 
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національними органами державного управління, ні провайдерами освітніх 

послуг, ні іншими стейкхолдерами. Причиною привернення уваги до цієї 

проблематики є безпрецедентний характер сучасного світового порядку денного, 

коли у більшості держав світу майже одночасно було закрито кордони для 

міжнародного сполучення, припинили працювати всі організації та установи, 

окрім стратегічних, громадський транспорт, у багатьох державах було введено 

обмеження на вільне пересування, що змусило більшість іноземних громадян 

повернутись до своїх країн. Відтак, всі заплановані поїздки з метою реалізації 

права на академічну мобільність студентів, викладачів та персоналу було 

відтерміновано або скасовано, неможливою видається також інтернаціоналізація 

вдома через заборону безпосередніх контактів у кампусах та в рамках 

позааудиторної діяльності, не доречним є також застосування терміну 

«вимушена інтернаціоналізація».  

Саме в умовах такої безпрецедентної ситуації, коли роками напрацьовані 

практики й устремління державних політик та міжнародних організацій усунути 

бар’єри на шляху переміщення через кордони товарів, грошей та послуг вперше 

опинились перед фактом повного закриття ринків, кордонів та зупинки будь-

яких транскордонних операцій та процесів, ІВО також вперше виявилась 

неунормованою та нерегульованою попри значну концептуальну розробленість 

та диференціацію міжнародних та державних політик щодо унормування 

окремих її аспектів.  

Тобто, ми повертаємось до констатації того, що характер процесів ІВО в 

умовах кризи пандемії – це не стільки великий комплекс задач для систем 

державного управління по всьому світу, скільки новий виклик для науковців, 

дослідників та університетів, адже перед ними постала задача пошуку нових 

концепцій інтернаціоналізації. 

На цьому етапі може виникнути цілком слушне запитання, чи не є обидва 

явища – «вимушена інтернаціоналізація» та описувана та названа нами «е-

інтернаціоналізація» – різними сторонами одного процесу, характерною рисою 
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якого є певна ситуативна «вимушеність», примус діяти в інакший від 

традиційного спосіб. Однак, це не так, і процеси дійсно різняться. 

Безперечно, у описуваних нами концептів є багато спільного:  

1. зовнішні виклики ставлять вимоги до органів державного управління 

2. загальносвітові тенденції чинять вплив на національну політику в 

секторі вищої освіти 

3. існує загроза національній безпеці держав 

4. радикальне переформатування вищої освіти відбувається не для 

отримання додаткових прибутків університетами, а відтак – і державою, воно 

спричинено світовими процесами, і навпаки – супроводжується фінансовими 

втратами на інституційному та державному рівнях.  

Проте відмінності переважають:  

1. в можливості пересуватись (взагалі і через кордони зокрема); 

2. в процесі адаптації навчального процесу (значного перегляду змісту 

навчання при "вимушеній інтернаціоналізації" та зміни механізмів та 

інструментів (засобів) навчання при переході на "е-інтернаціоналізацію"); 

3. в забезпеченні неперервності процесу ІВО (немає потреби при 

"вимушеній інтернаціоналізації" та нагальна потреба розробки нового плану дій, 

час на який юридично виправдали застосуванням норми "форс мажор" до 

міжнародних договорів); 

4. в ступені прогнозованості можливих подій подібного характеру для 

вироблення механізмів державної та інституційної політики реагування 

(відносна прогнозованість проти повної непередбачуваності); 

5. в залученості міжнародних організацій до вироблення нормативного 

обґрунтування та моніторингу (загальне занепокоєння причинами створення 

підстав для "вимушеної інтернаціоналізації"  та тотальна контролююча, 

споглядальна, дорадча, фінансова, юридична залученість для сприяння 

швидкому переходу до реалізації "е-інтернаціоналізації"). 

Результати навіть поверхневої компаративістики підтверджують 

диференціацію домінуючих аспектів ІВО та механізмів їх впровадження на 
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інституційному, державному та міжнародному рівнях в рамках двох 

аналізованих концепцій.  

 Наступним завданням для впровадження нового визначення в 

термінологічно-категорійний регламент ІВО є обґрунтування його відповідності 

ідейно-теоретичному наповненню концепції інтернаціоналізації, тобто варто 

довести, що іммобільний характер міжнародного виміру процесів у вищій освіті 

від початку 2020 р., які традиційно відносять до інтернаціоналізації, можна 

маркувати категорією, що містить слово "інтернаціоналізація". 

Якщо вдатись до структурно-функціонального аналізу складових ІВО та 

прийняти до уваги основні види реалізації цього процесу, то зрозуміло, що без 

фізичного перетину кордону ІВО не може здійснюватись в найактивнішій її 

частині – академічній мобільності, яка є об’єктом фінансування більшості 

міжнародних програм співпраці в освітній галузі та міжнародних організацій та 

фондів і яка, з-поміж іншого, є дієвим інструментом державної політики по 

залученню перспективних іноземних спеціалістів на роботу до держави. Така ж 

ситуація і з реалізацією інтернаціоналізації вдома. Світова спільнота повинна 

переглянути або категорійний апарат цих аспектів ІВО, або ж, за умови 

повторення ситуації з перекриттях руху через кордони, ці форми ІВО поступово 

видозміняться або зникнуть в контексті парадигмальних змін самої ІВО. При 

цьому інші складові ІВО легко адаптувались до обставин доби: дистанційне 

навчання, грантрайтинг, реалізація діючих міжнародних проєктів та програм 

подвійних дипломів – те, що можливо ефективно перенести в онлайн площину, 

принаймні тимчасово.  

Повертаючись до питання про домінантну цінність академічної 

мобільності для успішної інтернаціоналізації, хотілося б наголосити, що місія 

ІВО полягає не стільки в інтенсифікації міжнародних контактів в освітньо-

науковій сфері, скільки в отриманні тривалого ефекту від здійснення цих 

контактів. І дійсно, звертаючись до візії та теоретико-методологічної основи 

концепту ІВО, констатуємо, що основною метою здійснення галузевого 

транскордонного співробітництва є інтеграція інтеркультурного виміру у 
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викладання, дослідження і служіння суспільству, здійснювані закладом вищої 

освіти (за Дж. Найт).  

Наразі в умовах призупинення очного навчального процесу та роботи з 

іноземним студентським контингентом університети як найкраще 

продемонстрували домінування в їхній місії соціальних цінностей та соціальної 

відповідальності та справжню, не декларативну автономність від органів 

державного управління. Беручи до уваги уповільнення динаміки всіх процесів у 

світі, безпрецедентність та опосередковане відношення подій до вищої освіти, 

органи державної влади не виробили дорожньої карти для університетів, 

міжнародні організації та міжнародні освітні асоціації здійснюють поки що 

моніторингову та дорадчу функцію, збираючи статистичну інформацію для 

подальшого опрацювання та розробки механізмів регулювання міжнародного 

компоненту освітньої політики та порад щодо управління процесами ІВО на 

рівні держав. Та попри це заклади освіти та культури завдяки виваженій 

політиці, основаній на гуманістичних цінностях, свідомо та в достатній мірі 

забезпечили сталий розвиток ІВО: переважна більшість університетів надала 

безкоштовний вільний доступ до своїх освітніх ресурсів, виклавши їх на онлайн 

платформи (наприклад, Кембриджський університет, 

https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/textbooks#); музеї, театри, 

постійно діючі художні виставки та подібні заклади культури створили 

можливість онлайн відвідування цих об’єктів з екскурсійною програмою та 

вільним доступом до архіву постановок, вистав, фільмів та заходів (за 

допомогою додатку Google Arts and Culture, або безпосередньо від провайдера 

послуг, наприклад, найкращі постановки Британського Національного театру, 

https://www.nationaltheatre.org.uk/, американської Метрополітен-Опера, 

https://operawire.com/metropolitan-opera-to-offer-up-nightly-met-opera-

streams/?fbclid=IwAR2vFUbt8yuhVpw3-

sn0ajzxwhK2uWJUrjW6sHAtXdHZuCN6Bc1nX0KtTEs, Віденської опери 

(Австрія), 

http://www.staatsoperlive.com/?fbclid=IwAR1ButlnzLCCqdQTmII3cQVMILxuc1q4b
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kKiOtBGEdIMsPD-uq27_VoGUHs,  або підбірка фільмів німецькою мовою від 

Представництва Гете-інституту в Україні, 

goethe.de/ins/ua/uk/kul/mag/21498873.html); можливі онлайн екскурсії будь-яким 

містом світу завдяки ресурсам Гугл (Google Earth); лідери освітніх програм для 

вивчення англійської мови як іноземної – університети Великобританії, США та 

Канади, а також спеціалізовані освітні організації, як наприклад, Британська 

Рада (онлайн підготовка до складання іспиту IELTS, 

https://www.britishcouncil.al/en/exam/ielts/prepare/online-

materials?fbclid=IwAR2t_QanSCkgxbn2aIHyvCwUWMKOGF1IBpESqFS_N160mn

9wEun4Nxsgfig, повністю безкоштовні онлайн курси та підтверджені міжнародні 

сертифікати: https://opportunitiescorners.info/british-council-free-online-courses-

2020/?fbclid=IwAR2yJWMZx_w6RR61HKxsYgXwX_Kd8m1LDHBRGJ48Wtuje9e

s88hzCqMedA4) надали можливість користувачам мережі Інтернет з усього світу 

вільно долучитись до вивчення цих курсів та послуговуватись як матеріалами до 

курсів, так і видатними бібліотечними фондами (наприклад, ЮНЕСКО створив 

доступ до Світової цифрової бібліотеки, 

https://wdl.org/en #QuarantineLife #StaySafe #COVID19). 

Безкоштовний доступ до ресурсів, які становлять основу економічного 

розвитку та стабільності університетів демонструє соціальну відповідальність 

ЗВО, гуманізм та студентоцентризм інституційної політики. В своїй сукупності 

перераховані заходи забезпечили виконання основних функцій ІВО: розвиток 

мультикультуралізму та полілінгвізму, сприяння прирощенню комунікаційних 

навичок через навчання та чати онлайн, можливість дистанційно здобувати 

освіту в умовах іншомовного освітнього середовища та за відмінними від 

національних методиками, покращення навичок академічного письма на основі 

оприлюднення архівів бібліотек провідних науково-дослідних установ світу. 

Тобто, навіть за умови вимушеної тимчасової іммобілізації ІВО, процес 

характеризується динамікою та незмінністю мети та завдань, виконуючи 

основну мету ІВО засобами «вдома».   
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Моделюючи сценарії розвитку світового порядку денного, сформованого 

пандемією вірусу COVID-19, а надто – особливості посткарантинного періоду, 

вважаємо обґрунтованим стверджувати, що майбутні події розвиватимуться за 

законами синергетики, де період ізоляції держав і переформатування внутрішніх 

та світової політик є точкою біфуркації, а подальший розвиток подій 

відбуватиметься за абсолютно новим протоколом та залежатиме від позиції 

найсильнішого аттрактора. Щодо тенденцій, які вже намітились у площині 

відносин вищої освіти та системи органів державного управління, то очевидною 

є проблема перегляду підходів до визнання результатів неформальної та 

інформальної освіти, вироблення механізмів евалюації такої освіти, розробити 

критерії оцінювання здобутих компетентностей і т.п. На нашу думку, особливо 

актуальним це буде для України та інших держав, де нормативно не закріплено 

механізм оцінювання та визнання результатів неформальної та інформальної 

освіти.  

Отже, виходячи з практичної значущості та теоретичної необхідності, а 

також доведеної релевантності сучасного характеру здійснення міжнародних 

відносин у вищій освіті традиційним інтернаціоналізаційним інтенціям, 

пропонуємо назвати його «е-інтернаціоналізація» через виключно електронні 

методи реалізації та онлайн вимір та послуговуватись у науковому дискурсі у 

наступній редакції:  

«е-інтернаціоналізація» – спосіб налагодження процесів, контактів 

між інституціями однієї держави та їх зарубіжними партнерами в сфері 

зовнішніх освітніх зносин, спрямованих на розвиток інтернаціоналізації 

вищої освіти та досягнення її основної мети, які в силу тимчасових 

регіональних чи світових обмежень відбуваються без фактичного перетину 

кордонів, в е-форматі, але при цьому не є частиною існуючого раніше 

процесу дистанційного навчання, а також взаємодія органів державного 

галузевого управління однієї держави та відповідних органів інших держав 

та/ або міжнародних освітніх організацій з метою контролю та 

унормування вищезазначених освітніх процесів.  
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Як видно з матеріалу підрозділу, усвідомивши переваги єдності 

колективної міждержавної наукової, ідеологічної та концептуальної розробки 

видів та типів транскордонного співробітництва у галузі вищої освіти, 

міжнародна спільнота прагне досконалості і, враховуючи вимоги доби, постійно 

видозмінює і розширює парадигму взаємодії. Так, на фоні ІВО через 

неспроможність її основного механізму – академічної мобільності, при чому 

саме у формі фізичного переміщення за кордон) забезпечити виконання 

покладених на неї функцій виховного, навчального, практичного, світоглядного 

характеру почало відбуватись дроблення сфери застосування та 

функціонального навантаження, стимулюючи реконцептуалізацію ІВО. Отже, 

виникли такі форми ІВО, як інтернаціоналізація «вдома», інтернаціоналізації 

навчальних програм, інтернаціоналізації кампусу. Паралельно розроблялась 

зовсім інша концепція – ТВО, яка базувалась на економічних формах співпраці 

(франчайзинг, офшорні філії, ТНК тощо) і могла одночасно співпрацювати як з 

державними/ формальними провайдерами освітніх послуг, так і з неформальним 

стейкхолдерами. Актуальні трансформації концепції ІВО відбувались не за 

ініціативи міжнародних спостерігачів, науковців чи дослідників, а під впливом 

світових політичних та безпекових процесів. Таким чином, терміносистема ІВО 

була розширена за рахунок концепту «вимушена інтернаціоналізація» та 

запропонованого нами терміну «е-інтернаціоналізація», який може виявитись 

поштовхом до перегляду парадигми міжнародної освіти. У будь-якому випадку, 

згадані вище парадигмальні розширення рамок діяльності у сфері 

транскордонного співробітництва у вищій освіті мають за мету панування 

концепції освіти без кордонів (Devotion), стимулюються національними 

економіками, політичними та/ чи безпековими процесами, потребами ЗВО, 

попитом з боку здобувачів освіти, соцієтальними та гуманістичними цінностями 

(Drivers) і дуже активно розвиваються, видозмінюються та адаптують галузеву 

політику й законодавство щодо діяльності інших органів державної влади, 

задіяних у реалізації міждержавних освітніх відносин, під свої потреби 

(Dynamics). 
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2.3. Супутні процеси феномену «інтернаціоналізація вищої освіти» 

 

Міжнародна освіта завжди містила в собі елемент фізичного переміщення 

через кордон відносно країни походження/ проживання для здобуття фаху. Така 

практика зародилась ще в добу Середньовіччя, міграція здійснювалась і між 

містами, і між країнами, політичних, адміністративних та правових перепон не 

існувало, і мова викладання була єдина – латинь. Згодом подібні «освітні» 

міграції отримали назву «академічна мобільність» (academic mobility), а процес, 

в рамках якого вони відбуваються, назвали «інтернаціоналізацією». 

Продемонструвавши у попередніх розділах значущість академічної мобільності 

для сталого розвитку вищої освіти, закріплену в міжнародних рамкових та 

установчих угодах, та її наполегливе ототожнення з будь-якими 

транскордонними процесами в галузі вищої освіти, дослідивши різні види 

мобільності, пов’язані з трансфером знань і технологій, фокус уваги на тему 

мобільності в цьому підрозділі направлений на вивчення саме фізичного 

переміщення здобувачів вищої освіти, науково-педагогічного та 

адміністративного складу ЗВО, тобто те, що і називається академічна 

мобільність, її видів, форм, переваг і недоліків.  

Вища освіта не існує відокремлено від інших галузей, вона є невід’ємною 

складовою системи публічного адміністрування. В свою чергу, національні 

системи галузевого адміністрування не існують поза регіональним та 

загальносвітовим ідейним та практичним контекстом. Сам сучасний контент 

Європи без кордонів не міг би бути реалізованим без мобільності, яка збагатила 

його поняттям «єдиний європейський простір» з диференціацією за напрямом 

(освітній, культурний, з досліджень та інновацій, вільної торгівлі тощо), що в 

свою чергу об’єднує інституції та країни через співпрацю з єдиним керівним 

наднаціональним органом – спеціалізовану установу ЄС відповідно до 

специфіки галузі. В такий спосіб, прийняті рішення і стандарти є колегіальними, 

з урахуванням досвіду і прогресивних поглядів провідних спеціалістів та 

профільних інституцій, а отже – висококласними і транзитивними для всієї 
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політики ЄС. Тлумачення процедурних правил імплементації прийнятих рішень 

відноситься до міжнародного права і реалізовується за допомогою спеціальних 

постанов/ декретів та інших нормативних документів. Поширення «добрих 

практик» та успішних проєктів є прерогативою персонального ознайомлення, 

чому не аби як сприяє міжнародна мобільність, тому вона повинна бути 

доступна і, в ідеалі, базуватись на принципі взаємообмінів. У галузі вищої освіти 

такою практикою є академічна мобільність, її важливість визнана і закріплена як 

концептуально, так і документально. 

В Європі усвідомлення важливості академічної мобільності для збагачення 

якості отриманої освіти призвело до впровадження у 1987 р. програми Еразмус з 

тією метою, щоб хоча б 10% студентів мали змогу поїхати на навчання за кордон 

за час здобуття університетської освіти [90]. В Комюніке міністрів освіти 

держав-учасниць Болонського процесу у м. Льовен (2009) за мету визначено вже 

20% мобільних студентів до 2020 р. [55]. Тобто, ЄС тісно асоціює сталий 

розвиток вищої освіти із студентською мобільністю. Сприяння 

внутрішньоєвропейській фізичній мобільності студентів та викладачів було 

головною метою створення Європейського простору вищої освіти (ЄПВО) і 

заявлено як одна з шести основних цілей Болонської декларації (1999) – через 12 

років після початку програми Erasmus. За цей період прогресивна наукова думка 

і глобалізаційні вимоги згенерували безліч ідей і концепцій, започаткували нові 

форми міждержавної взаємодії в галузі вищої освіти, проте ні цифрове навчання, 

ні дистанційна освіта, ні віртуальна мобільність формально не стали частиною 

Болонського процесу чи створення ЄПВО. Від початку інтернет-буму на межі 

століть тотальна диджіталізація розвивалась окремо і паралельно з проєктом 

європейської інтеграції. Тим не менш, іноді віртуальні університети та 

віртуальна мобільність сприймалися як засіб не тільки інтернаціоналізації 

досліджень в європейських університетах, а й для реалізації завдань з 

мобільності у межах Європи, закріплених у Болонській декларації.  

Для ілюстрації важливості процесу академічної мобільності як складової 

ІВО наведемо результати одного з опитувань, організованого одночасно МАУ та 
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ЄAМО (2015). В ході опитування респондентів попросили визначити пріоритетні 

заходи з інтернаціоналізації, що проводяться в їхніх ЗВО. Результати виявились 

майже ідентичними. В обох опитуваннях була зазначена наступна 

пріоритетність: 

ЄАМО: 

- вихідна мобільність (outgoing mobility) 

- вхідна мобільність (incoming student priority) 

- стратегічне партнерство (strategic partnership) [91]. 

МАУ: 

- вихідна мобільність (outgoing mobility) 

- міжнародне науково-дослідне співробітництво/ інновації (international 

research collaboration/innovation) 

- посилення міжнародної/ міжкультурної навчальної програми 

(strengthening international/intercultural curriculum) [92]. 

З-поміж іншого дослідження ЄAМО містило питання, яке пропонувало 

респондентам розмістити по позиціям наведені 15 опцій в залежності від того, 

який вектор заходів з інтернаціоналізації відчутно покращився за останні три 

роки, а який – втратив позиції. Аналіз отриманих результатів показує, що 

найбільшого розвитку зазнали: 1. кількість міжнародних стратегічних 

партнерств із закордонними установами; 2. увага до якості освітніх послуг для 

іноземних студентів та виконання міжнародних угод про стратегічне 

партнерство з перспективою вступу та вихідною академічною мобільністю та 

студентськими обмінами [91]. В такий спосіб, обидва дослідження показують, 

що академічна мобільність, а особливо студентська мобільність, стає дедалі 

важливішим аспектом інтернаціоналізації для європейських інститутів, і що 

розвиток стратегічного міжнародного партнерства для реалізації проєктів, 

включаючи міжнародне науково-дослідне співробітництво, тепер також є 

провідною темою вивчення всіх, хто працює над розвитком ІВО в Європі. 

Ми розглядатимемо студентську мобільність комплексно крізь призму 

часових (кредитна, ступенева) та просторових (горизонтальна, вертикальна) 



 175 

показників, вектору руху (вхідна, вихідна), а також синергії з іншими супутніми 

процесами, що в сукупності є елементами комплексної ІВО. 

Найпоширенішим видом мобільності є кредитна/ тимчасова мобільність.  

Визначення «кредитна» характерне більше для Європи, оскільки пов'язане з 

отриманням кредитів ЄКТС в рамках Болонського процесу. Логічно, що 

оптимальною прийнято вважати тривалість кредитної мобільності від одного 

навчального семестру до одного навчального р., щоб мати можливість заробити 

кредити, однак Національний Еразмус+ Офіс в Україні визначає міжнародну 

кредитну мобільність як короткострокові програми обміну на навчання (3-12 

міс.) та на практику (2-12 міс). Взагалі, такий вид мобільності можна визначити 

як короткострокову мобільність тривалістю до 1 навчального р. до університету 

країни А під час отримання вищої освіти в університеті країни В з умовою 

повернення на навчання до університету країни В. Не доречно в даному випадку 

оперувати поняттями «приймаюча країна», «країна походження», адже здобувач 

вищої освіти міг проживати/ працювати в країні А до моменту вступу до одного 

із ЗВО цієї країни, яка за контекстом не є країною походження здобувача вищої 

освіти. Кредитна мобільність може бути структурованою та неструктурованою, 

але в будь-якому випадку навчання в більш ніж одному університеті в період 

отримання вищої освіти спрямоване на те, щоб зануритись в інше культурне і 

соціальне середовище з метою вироблення навичок, необхідних для життя і 

роботи в глобалізованому світі.  

Протягом тривалого часу установчі і програмні документи ЄС були 

орієнтовані майже виключно на кредитну мобільність між її державами-членами 

(та сусідніми країнами), про ступеневу мобільність в цих документах не йшлося. 

Це можна пояснити тим, що ЄС зацікавлений фінансувати ті програми 

мобільності, які могли б слугувати інструментом політики розширення 

європейської інтеграції. Приміром, з моменту заснування і до сьогодні програма 

ERASMUS/ ERASMUS+ фінансує кредитну/ тимчасову мобільність. На 

внутрішньоєвропейську кредитну мобільність (хоча і для стажування) була 

орієнтована Програма «Комета» (Comett Programme, 1986). Програма Tempus 
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(1990) також була розроблена для фінансування кредитної мобільності спочатку 

для країн Центральної та Східної Європи, але згодом діапазон співпраці було 

поширено і на регіон Східної Європи (що не входить до ЄС), і на  Західні 

Балкани, і на Центральну Азію, Північну Африку та Близький Схід. 

Незважаючи на існування різних видів і типів мобільності, найбільша 

увага всередині ЄС і донині приділяється регламентуванню кредитної 

мобільності у межах регіону. Відносна диспропорція уваги, розробленості і 

реалізації мобільності ззовні до ЄС є очевидною при аналізі стратегічних 

документів. І хоча ряд документів, починаючи з 2009 р., містить чи то невеликі 

розділи щодо «мобільності до Союзу та за його межі» (наприклад, Green Paper on 

Learning Mobility, 2009), чи заклики посилити міжнародний вимір, щоб «зробити 

європейську вищу освіту більш привабливою та відкритою для решти світу та 

викликів глобалізації, зокрема, сприяючи мобільності студентів та дослідників» 

(the Youth on the Move, 2009 р.), набагато більше місця та уваги приділяється 

внутрішньоєвропейській кредитній мобільності, ніж ступеневій до ЄС. Документ 

Європейського Парламенту «Модернізація вищої освіти» (2017 р.) робить 

більший акцент, ніж попередні політичні документи, на «зовнішній вимір», 

підкреслюючи необхідність залучення найкращих студентів, науковців та 

дослідники з-за меж ЄС. Будучи підґрунтям для розвитку програми "ERASMUS 

для всіх", він також підкреслює необхідність збільшити кількість ступеневої 

мобільності, хоча й всередині Європи [93]. До слова, ступенева мобільність 

набула певної значущості лише у ХХІ столітті. На рівні політичних документів 

певна увага до вхідної мобільності до ЄС висловлена у Лісабонській стратегії 

(2000), яка визнає глобальну конкуренцію в результаті глобалізації, і яка 

закріпила мету для ЄС «стати найбільш конкурентоспроможною та динамічною 

економікою, заснованою на знаннях, у світі, здатною забезпечити стале 

економічне зростання, більше та кращі робочі місця та більшу соціальну 

згуртованість». Виходячи з цього, була поставлена мета, щоб Союз став 

«найбільш сприятливим напрямком для студентів, науковців та дослідників» 

[94].  
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За допомогою обраного нами методу «3D аналізу» встановлюємо, що 

рушійною силою (Drivers) регламентації і розвитку студентської мобільності є 

спеціалізовані органи Європейського Союзу, які виділяють фінансування на 

реалізацію різних програм академічної мобільності з метою сприяння 

підвищення конкурентоздатності регіону в умовах глобалізаційних тенденцій. 

Окрім цього, прихованим мотивом постійного стимулювання академічної 

кредитної мобільності на державному рівні є прагнення просувати далі 

інтеграційні процеси в Європі, а на особистому – сприяти вихованню 

мультикультурності та толерантності, прирощення навичок швидкої адаптації до 

незвичного для себе середовища (Devotion). Крім того, академічна мобільність 

визнана пріоритетним і основним напрямом ІВО для тривалого розвитку вищої 

освіти. Кредитна студентська мобільність користується найбільшим попитом, 

адже реалізовувати  її можна необмежену кількість раз на різних рівнях вищої 

освіти, а фінансова підтримка такої мобільності всередині Європи та ззовні до 

регіону становить основу для синергії регіональної ініціативи, державних 

освітніх політик і студентського прагнення, що сприяє стійкому попиту та 

стрімкому розвитку (Dynamics).   

Для верифікації висновків спостережень та вивчення наукових джерел 

щодо мотивів участі у програмах академічної мобільності здобувачів вищої 

освіти з України ми провели власне дослідження на базі науково-дослідної 

лабораторії інтернаціоналізації вищої освіти (НДЛ ІВО), яка є структурним  

підрозділом Київського університету імені Бориса Грінченка (далі – Університет 

Грінченка), створеним з метою науково-методологічного забезпечення реалізації 

державної політики щодо розвитку системи  вищої освіти в Україні, з 

урахуванням сучасних міжнародних стандартів. Задля ефективного виконання 

функцій План реалізації наукової теми НДЛ ІВО передбачає моніторинг 

кількісних та якісних показників міжнародної активності Університету 

Грінченка й оприлюднення результатів проведених опитувань та досліджень у 

вигляді аналітичних, пояснювальних записок, графіків, діаграм тощо. Виходячи 

з цього, НДЛ ІВО було проведено опитування студентів Університету Грінченка, 
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які брали участь в програмах академічних обмінів. Мета опитування – провести 

моніторинг основних проблем, що виникають у студентів на різних етапах участі 

у проєктах академічної мобільності, задля покращення роботи всіх задіяних 

структурних підрозділів Університету Грінченка. 

Респондентський масив складався зі студентів та випускників 

Університету Грінченка, які протягом навчання брали участь у міжнародних 

програмах академічних обмінів. Відбір кандидатів здійснювався шляхом 

випадкового вибору із загальноуніверситетського списку студентів-учасників 

програм академічних обмінів різних років від 2016 р. 

За результатами опитування виявилось, що 15% опитаних брали участь 

неодноразово. 70% опитаних учасників програм академічної мобільності 

відвідали заклади вищої освіти країн Європи (Італія, Литва, Болгарія, Іспанія), 

решта – країн Азії (Китай, Японія).  

Серед причин участі у програмах називають професійний розвиток та 

перспективи (46%), бажання познайомитись з освітніми та культурними 

традиціями країни призначення (38%), покращити рівень володіння мовою 

країни призначення (31%), новий досвід та поєднання навчання та стажування 

(46%)1.   

Основною метою участі називали (рис. 2.1): практику мови країни 

призначення (31%), фахову підготовку (69%), міжособистісну комунікацію, 

індивідуальне культурне збагачення (15%). 

Більшість студентів (46%) однозначно відмічають, що для успішного 

виконання вимог програми академічного обміну за кордоном їм було достатньо 

знань та навичок, здобутих за період навчання за вітчизняними навчальними 

програмами і планами; 23% стверджують, що багато речей довелось опановувати 

самостійно вже у країні перебування.   

                                                           
1 Варто пояснити, що завдання передбачали власні розгорнуті відповіді, а відтак поєднували в собі кілька 

маркерів, за якими їх можна було б віднести до тієї чи іншої категорії, тому загальна сума відповідей перевищує 
100%.     
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До переваг участі у програмах 100% опитуваних віднесли мовний прогрес 

та професійний розвиток. 92% зазначили, що безперечно повторили б досвід 

участі у подібного роду програмах і протягом навчання, і під час стажування. 

Звичайно, респонденти відмічали і проблемні моменти, з якими вони 

стикались на різних етапах участі у програмах. Так, 38,5 % нарікань стосуються 

періоду після повернення до навчального процесу в Україну, зокрема 

респонденти озвучили проблеми з відтермінуванням сесії, перезарахуванням 

кредитів ЄКТС та великий обсяг завдань для виконання, що надсилали викладачі 

на період перебування за кордоном. 46,2 % відмічають ускладнення на етапі 

підготовки документів, переважно на рівні офіційних установ (візові центри, 

Посольства тощо). 23,1% опитаних найбільше труднощів мали під час 

перебування за кордоном в аудиторний та/чи позааудиторний час, причому 

половина з них – через мовний бар’єр, а інша половина – через різницю у 

методиках викладання. 23,1 % відмічають, що не мали труднощів на жодному з 

етапів участі у програмах.  

 

 

Рис. 2.1. Мотивація щодо участі здобувачів вищої освіти у програмах 

академічної мобільності та грантрайтингу 

 

Відповідаючи на питання про рекомендації і побажання на адресу 

відповідальних осіб ЗВО стосовно організації процесу участі студентів в 

програмах студентської мобільності, майже половина висловила побажання 
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щодо організації навчального процесу на період участі у програмах. Побажання 

стосувались а) спрощення процедури укладання індивідуального графіку 

навчання; б) надати можливість студентам завчасно (до від'їзду за програмою) 

скласти певні заліки та іспити, щоб за кордоном мати більше часу саме на 

здобуття та засвоєння результатів навчання; в) врахувати невідповідність 

кредитів ЄКТС між навчальними програмами та синхронізувати навчальний 

процес; г) переглянути умов зарахування результатів навчання; д) спростити 

процедуру відтермінуванням сесії. 

Про що свідчать дані проведеного опитування? Про те, що Україна 

задекларувала бажання і готовність інтегруватись у освітній простір 

Європейського Союзу, але дієвість проголошених реформ і досі під питанням. 

Студентська кредитна мобільність повинна і надалі залишатись одним з 

пріоритетних стратегічних напрямків розвитку українських ЗВО у світлі 

викликів доби трансформації та модернізації Болонського процесу щодо 

розвитку вищої освіти та основних принципів ІВО. За статистикою 

Національного Еразмус+ Офісу в Україні європейські країни є основним 

напрямом призначення за програмами студентських короткострокових 

академічних обмінів, оскільки близько 60% мобільності здійснюється за 

програмою Європейського Союзу Еразмус+ за напрямом КА1: Навчальна 

(академічна) мобільність. Це спонукає неупинно дотримуватись вимог 

Європейського Союзу та національного законодавства до студентів та до ЗВО 

щодо участі у цих програмах.  

Зокрема, відповідно до Керівництва до Програми Еразмус+ (далі – 

Програма), кредитна мобільність для студентів – це короткострокове навчання 

студентів усіх освітніх рівнів (окрім бакалаврів першого р. навчання) за 

попередньо визначеними курсами з отриманням кредитів в університетах країн-

членів Програми із обов’язковим визнанням результатів навчання 

(перезарахування кредитів ЄКТС) у період від 3 до 12 місяців [95]. Кабінет 

Міністрів України у п.17 Постанови № 579 від 12 серпня 2015 р. «Про 

затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну 



 181 

мобільність» наголошує, що «визнання результатів навчання здійснюється на 

основі Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи. 

Порівняння обсягу навчального навантаження під час здобуття вищої освіти в 

межах програми академічної мобільності повинне ґрунтуватися на зіставленні 

результатів навчання, яких було досягнуто здобувачем вищої освіти у вищому 

навчальному закладі – партнері, та результатів навчання, запланованих 

освітньою програмою вищого навчального закладу, в якому здобувач навчається 

на постійній основі» [96].  

Крім того, умовами Програми передбачено збереження стипендії та 

різного роду виплат з боку ЗВО, який надсилає студента на навчання за 

програмами студентської кредитної мобільності, на весь період перебування за 

кордоном. Натомість, часто вітчизняні ЗВО дотримуються умов Програми в 

частині збереження місця навчання студента на період академічної кредитної 

мобільності, але через внутрішні інституційні Постанови регламентують виплату 

стипендії, і якщо виплата стипендії передбачена ЗВО-партнером (іншою 

приймаючою організацією), то українські університети просто припиняють її 

виплачувати протягом усього періоду мобільності. Таким чином виникає 

правова колізія та дисонанс у трактуванні нормативних документів та 

регулюючих положень наднаціонального, національного та інституційного 

рівня. Крім того, не закріплено нормативно, що робити зі студентами-

учасниками програм кредитної мобільності в тому, що стосується атестації таких 

студентів у рейтингу на отримання стипендії, адже сесію вони вчасно здавати не 

можуть, тому де-юре виникає академічна заборгованість. Звичайно, це працює не 

на користь студентів, і показник у 38% нарікань є яскравим тому 

підтвердженням. Якщо тенденція збережеться, окрім можливих санкцій з боку 

офіційного Еразмус+ офісу в Україні слід очікувати об’єктивних внутрішніх 

процесів: кількість бажаючих брати участь у програмах студентської кредитної 

мобільності буде зменшуватись, що негативно вплине на імідж українських ЗВО 

як потенційно передових акторів у системі міжнародних кредитних студентських 

обмінів у сфері вищої освіти на національному та регіональному рівнях.  
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Проведене опитування продемонструвало позитивну динаміку підвищення 

уваги до вивчення іноземних мов в Україні. Кредитна мобільність до ЄС не 

збавляє обертів, за її результатами студенти відзначають достатній рівень знань з 

європейських мов для ефективної реалізації програм мобільності, а покращення 

розмовного рівня протягом перебування за кордоном визначено основною 

метою. Ринкові механізми та об’єктивні умови розвитку сучасного світу 

виводить регіон АТР в потужній та впливовий осередок на міжнародній арені, 

спонукаючи системи вищої освіти адаптуватись до таких реалій. В багатьох ЗВО 

вивчаються східні мови і культура, відсоток представників регіону серед 

учасників вхідної академічної мобільності (і тимчасової/ кредитної, і ступеневої) 

зростає щор.. Результати опитування демонструють показник в 30 % подорожей 

до країн Азії в рамках програм академічних обмінів, що лише в 2.5 рази менше 

за європейський вектор. Це показовий індикатор для системи державного 

управління України і для інституційних політик ЗВО в контексті розвитку 

академічного партнерства. 

Іншим видом мобільності, як зазначалось вище, є ступенева мобільність, 

яка передбачає знаходження в країні, іншій від країни походження/ проживання 

на момент вступу до ЗВО, протягом всього періоду здобуття певного освітнього 

рівня або кваліфікації. Причинами виїзду за кордон для отримання вищої освіти  

можуть бути обмежена пропозиція чи брак випускних програм в країні 

походження/ проживання або їх низька якість. Такий попит створив одразу 

декілька адміністративних рішень на макро-, мезо- та мікро рівнях.  

Макрорівнем варто вважати світову зацікавленість стимулюванням вхідної 

мобільності, яка в контексті глобалізаційних процесів набула нового виміру. По-

перше, обсяг міжнародної мобільності студентів завжди був важливим 

показником рівня інтернаціоналізації певного регіону, країни чи установи. По-

друге, іноземні студенти набагато бажаніші на програмах ступеневої мобільності 

через економічний зиск і для держави, і для університету. Якщо говорити про 

регіональну політику ЄС у сфері вищої освіти загалом та академічної 

студентської мобільності зокрема, то, визнаючи їх важливість для стійкого 
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тривалого розвитку, ЄС, а надто – Європейська Комісія, демонструють більшу 

прихильність до кредитної мобільності. Так, Лісабонською стратегією (2000), 

яка усвідомлює глобальну конкуренцію внаслідок глобалізації і визначає за мету 

для ЄС стати "найбільш конкурентоспроможною та динамічною економікою, 

заснована на знаннях, у світі, здатної до сталого економічного зростання, 

більшої кількості та кращих робочих місць та більшої соціальної згуртованості». 

Виходячи з цього, була поставлена мета стати «найбільш сприятливим 

напрямком для студентів, науковців та дослідників». Загальновідомо, що у 2009 

р. міністри освіти на Конференції в м. Льовені встановили бажану мету у 20 % 

вихідної кредитної мобільності до 2020 р., при чому йдеться як про мобільність 

до інших європейських країн, так і до інших регіонів світу [55]. Тим не менше, 

було також визначено ціль для вхідної ступеневої мобільності, проте лише 

ззовні, тобто з країн, що не належать до ЄПВО. Пропонувалось встановити її до 

2020 р. на рівні 5 % від загальної кількості абітурієнтів у країнах-членах ЄПВО, 

орієнтуючись на відсоток іноземних студентів від загальної кількості студентів 

за певний час. Тобто, до плюсів ступеневої вхідної мобільності на макрорівні 

можна віднести сприяння економічному, ідеологічному, демографічному, 

кваліфікаційному розвитку держави/ регіону. Популяризація традицій, звичок, 

культури, мови стає вагомим стимулом і бажаним наслідком будь-якої 

мобільності, але ступенева мобільність через свою тривалість виявляється в 

цьому плані більш ефективною. Проте всередині ЄС давно практикується 

стратегія дотримання балансу. Спочатку вона була спрямована на подолання 

домінування попиту на мобільність до країн так званого «золотого трикутника» 

(Великобританія, Франція, Німеччина) на користь менш затребуваного Півдня 

ЄС. Сьогодні найбільшу стурбованість викликає дисбаланс по осі Схід-Захід. 

Різні стратегії мобільності ЄС пропонують встановити межу диспропорції між 

вхідною та вихідною мобільністю до 25% між країнами-членами ЄПВО та 

ззовні, як для кредитної, так і для ступеневої мобільності, хоча актуальніше для 

останньої. Це повинно стримати високий попит на ступеневу мобільність з країн 

Східної Європи, що майже синонімічно високій еміграції з регіону, а це, в свою 
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чергу, чинить вплив на міграційну, освітню, соціальну політику країн-

реципієнтів та на ринок праці.  

Мідірівнем ми визначаємо національні політики і регламентування 

ступеневої мобільності. Перебуваючи в ЄПВО, держави-учасниці Болонського 

процесу повинні узгоджувати та гармонізувати свої освітні стратегії з метою 

стабільного і тривалого розвитку. Україна дотримується вимог ЄС щодо 

організації системи вищої освіти, долучилась до ЄКТС та рамки кваліфікацій, 

визнає програми академічної мобільності та їх результати, сприяє популяризації 

і впровадженню європейських стандартів і цінностей як у вищій освіті, так і 

загалом. Тому політика держави стосовно академічної мобільності не йде врозріз 

з регіональними стандартами і вимогами. Як правило, ступенева мобільність – це 

вертикальна мобільність, тобто з економічно і соціально менш розвиненого 

регіону/ держави до більш розвинених, тому часто причиною від’їзду на 

навчання за кордон можуть бути подальші кар’єрні плани за кордоном, які тісно 

пов'язані з перспективами міграції. Студенти цієї категорії зазвичай не планують 

повертатися додому після закінчення навчання, відбувається так званий «відтік 

мізків». Очевидним стає завдання для відповідних органів державного 

управління розробити механізми заохочення повернення до країни походження/ 

проживання після здобуття кваліфікації за кордоном. Це може бути повне/ 

часткове фінансування навчання, або пільгові умови при працевлаштуванні по 

поверненню тощо. Часто навпаки: існують розроблені державні політики 

залучення й утримання іноземної перспективної молоді з урахуванням 

особливості вертикальної мобільності. Приміром, час, проведений у Польщі під 

час навчання у польському університеті, потім може частково бути врахований у 

період перебування при отриманні громадянства. Це безперечно слугує 

додатковою мотивацією для приваблення студентів на навчання за програмами 

ступеневої мобільності. Вихідна студентська ступенева мобільність також є для 

держави походження/ проживання абітурієнта додатковим стимулом прагнення 

досконалості в освітніх процесах, адже абітурієнти демонструють рівень 
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підготовки, здобутої на базі національних освітніх програм, формуючи в такий 

спосіб іміджевий аспект держави.    

Мікрорівнем є інституційний рівень, який охоплює всю 

інтернаціоналізаційну політику ЗВО, в т.ч. і відносно ступеневої мобільності, 

зрозуміло, що вхідної. Варто наголосити, що попри провідну ідею ЄПВО про 

значну автономію університетів інституційна політика формується у 

відповідності із загальнонаціональними стратегіями у галузі вищої освіти. Тому 

часто існує певна державна програма по залученню іноземних студентів на 

навчання до країни, на основі якої формується інституційна політика. До 

прикладу, існує «Стратегія розвитку вищої освіти в Польщі до 2020 р.», яка 

визначає академічну мобільність як стратегічну мету і ставить завдання 

збільшення відсотку вхідної ступеневої мобільності; або ініціатива французького 

уряду «Ласкаво просимо до Франції» («Choose France», «Bienvenue en France»), 

прийнята 19.11.2018 р., виходячи з якої університети Франції прагнуть 

покращити обслуговування іноземних студентів, що сприяло б збільшенню 

іноземного студентського контингенту і слугувало підставою для отримання 

відзнаки Уряду Французької Республіки «Campus France» і привілеїв при 

рекрутуванні іноземних студентів. Всі ці кроки планомірні, адже, високі 

показники вхідної ступеневої залишаються синонімом успішності університету 

та його міжнародної політики, і цей показник є одним з найважливіших при 

рейтингових оцінюваннях ЗВО, як, наприклад, тих, що проводить QS World 

Ranking2.  

Проміжний висновок після докладного огляду питань та аспектів 

академічної ступеневої мобільності демонструє, що «ЗD аналіз» можна провести 

лише нарізно для вхідної і вихідної мобільності. Промотором вихідної 

ступеневої мобільності є брак або низька якість освітніх програм на батьківщині 

та/ або низький рівень розвитку держави, тоді як вхідної – висока якість вищої 

освіти та соціального й економічного розвитку країни призначення (Drivers); при 
                                                           
2 глобальне щорічне дослідження і складений на його основі рейтинг найкращих закладів 
вищої освітиміжнародногорівня за показником їх досягнень у галузі освіти і науки. 
Розрахований за методикою британської консалтингової компанії Quacquarelli Symonds (QS). 
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цьому генеральною мотивацією в обох випадках є економічний зиск чи то для 

здобувача вищої освіти, чи для приймаючої сторони (Devotion); для ступеневої 

мобільності характерною є інтенсифікація руху від менш сприятливих для 

навчання/ працевлаштування/ проживання регіонів до більш розвинених і 

потенційно перспективних, тому часто така мобільність регулюється 

обмеженнями задля балансу (Dynamics). 

Ще одним аспектом, що пов’язаний з мобільністю і стимулює наукову 

думку до вивчення  і проведення додаткових досліджень, є синонімізація 

«мобільності» і «міграції» в науковій літературі. Достатньо висвітленим це 

питання є в публікації Костюк Т.О., де резюмується, що загалом іноземні 

студенти розцінюються як бажані, непроблемні мігранти через культурний та 

практичний внесок у розбудову приймаючої країни, сприяючи розвитку 

мультикультурності, міжрасової толерантності та пацифізму. Як наслідок, в 

останнє десятиліття з метою подальшого сприяння залученню на навчання до 

вітчизняних ЗВО студентів-іноземців, органи державного управління, разом із 

безпековими службами виступали із законодавчими ініціативами щодо 

доопрацювання міграційної політики щодо студентства. Однак, незважаючи на 

високий відсоток і значимість іноземного студентського контингенту для 

вивчення питань націобезпеки, міграційних процесів в Європі і світі для 

розуміння тенденцій і у вищій освіті, і в управлінні регіонами і державами, в 

науковій літературі спостерігається певна прогалина в теоретичному і 

практичному формуванні візії щодо цієї категорії мігрантів, відсутній консенсус 

в оціночних судженнях стосовно них [97, с. 82]. Існують не лише статистичні 

відмінності у моделях міграції, існують також різноманітні теоретичні дебати, 

що намагаються зрозуміти міжнародну студентську мобільність/ міграцію, МСМ 

(International Students Mobility/ Migration, ISM). Так, професор університету 

Лейсестер Клер Меджіз співавторами резюмує існуючий в науковій літературі 

дискурс за трьома широкими напрямками наукових розвідок з питань МСМ [98]. 

Перший, опрацьований групою британських дослідників [99; 100], стосується 

аналізу мобільності іноземних студентів через об'єктив органів державного 
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управління міграційними процесами; другий досліджує МСМ як частину 

загальної мобільності та ІВО [101; 102], в той час як третій зосереджується на 

суто освітніх питаннях, що виникають в контексті мобільності студентів [103]. 

Більш того, авторами приділена увага історичному аналізу МСМ, а саме  

вивченню конститутивної ролі іноземного студентського контингенту для 

розвитку вищої освіти та націоналістичних проєктів та освіти у ХХ столітті [104; 

105]. Незважаючи на такий емпіричний бекграунд, багато дослідників 

міграційних процесів взагалі не згадують про студентів, що їдуть навчатися до 

інших країн, в цій категорії. Публікації відповідних організацій визнали 

важливість МСМ: в 2001 р. звіт авторитетної ОЕСР щодо міжнародної міграції 

містила розділ про мобільність студентів в країнах ОЕСР [106, c. 93-117]; Звіт 

Міжнародної організації з міграції (International Organization for Migration, IOM) 

за 2008 рік також містить розділ про міграцію студентів, яка розглядається в 

рамках подвійного контексту кваліфікованої міграції та ІВО [107; c. 105-125]. 

Феномен МСМ може бути диференційовано по ряду векторів, які 

допомагають зрозуміти різноманіття типів переміщення та їх характер для 

правильності визначення категорійного апарату та послуговування ним: 

«міграція» чи все ж таки «мобільність». Європейські дослідники, безумовно, 

частіше послуговуються категорією «мобільність». Мобільність висвітлює сам 

рух, здатність до переміщення, а не процедури, що пов’язані з відправленням, 

прибуттям до  населених пунктів та подальшими перспективами. У більшості 

праць відмічається також, що мобільність передбачає більш короткий термін 

переміщення за кордон та високу ймовірність повернення, як за схемами 

програм Європейського Союзу Erasmus+ або Junior Year Abroad. Більш тривалі 

поїздки на навчання за кордон для реалізації ступеневої мобільності вже 

вірогідніше підпадають під статистичне визначення міжнародної міграції через 

тривалість терміном від одного року. Використовуючи абревіатуру МСМ, ця 

дилема ніби знімається завдяки альтернативному вживанню мобільність/ 

міграція при одночасному збереженні термінологічної невизначеності, адже 

навіть при вживанні обох термінів найчастіше її розшифровують як «міжнародна 
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студентська мобільність» і використовують відносно різних за тривалістю 

студентських переміщень.  

Спеціальність, за якою навчається студент і яка регламентує перелік 

профілюючих предметів, також може стати бути формотворчим фактором для 

міжнародної студентської міграції. Більшість країн-реципієнтів іноземного 

студентського контингенту до ЗВО є визнаними лідерами з технічного, 

технологічного, інженерно-математичного, STEM чи бізнес напряму. Крім того, 

певні спеціальності включають предмети, що вимагають від студентів 

переміщення, наприклад, для проведення польових робіт, для використання 

спеціалізованого обладнання або бібліотек. 

Географія, тривалість та характер переміщення здобувачів освітньо-

наукових ступенів може також залежати також від мети поїздки за кордон. Це 

можуть бути поїздки з метою фахового становлення та культурно-історичного 

розвитку, або ж спрямовані на реалізацію інтересів, пов’язаних з кар'єрними 

планами. Численні дослідження показують, що при обранні пункту призначення 

також враховуються різні фактори: від фінансової забезпеченості здобувача 

освіти (різного роду збори, стипендії, витрати на життя та ін. в різних країнах 

різна, і чим вищий рівень її соціального і академічного розвитку, тим вищій 

рівень витрат) до ексклюзивності/ елітності ЗВО та/ чи запропонованої 

кваліфікації чи освітніх курсів. Багато здобувачів вищої освіти обирають ЗВО 

через його престижність, віддаючи перевагу університетам «світового класу» 

[108]. Прагнення за великі кошти, сплачені за навчання, здобути диплом такого 

ЗВО цілком справедливо може розглядатися як крок до подальшої еміграції. 

Західні дослідники питання студентської мобільності/ міграції називають таких 

студентів «switchers» (перехідники), а послідовність і кінцеву мету їхніх дій – 

раціональною стратегією міграції на життя.  

В цьому контексті цікавим видається питання студентської мобільності/ 

міграції в цифрах. За основу ми взяли глобальний звіт однієї з найбільших у світі 

установ банківських та фінансових послуг HSBC, який називається «Значення 

освіти: все вище і вище», укадений Раїкікою Бхандарі, керівником досліджень, 
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політики та практики Інституту міжнародної освіти [109]. У звіті, зокрема, 

зазначено, що в світі більше 4 мільйонів студентів, які зараховуються до 

університетів країн, відмінних від країн проживання/ походження, прагнучи 

отримати необхідні навички, які підготують їх до роботи в глобальному 

економічному просторі. Дедалі більша кількість студентів визначають освіту за 

кордоном як інвестиції у своє майбутнє, оскільки роботодавці все частіше 

шукають працівників, які мають міжнародний диплом, досвід, міжкультурну 

компетенцію та мовні навички. 

Підтвердженням цього є статистика за результатами дослідження ОЕСР, 

яке показує, що в сьогоднішньому глобалізованому світі університетська освіта 

за кордоном є актуальним і доступним варіантом. Більше двох п'ятих (41%) 

людей розглядають можливість здобути вищу освіту за кордоном, і надто – 

післядипломну освіту (36%). Найчастіше питання вибору університету  за 

кордоном розглядають жителі Близького Сходу та Азії, причому більше 

половини людей в ОАЕ (65%), Індонезії (60%), Індії (55%), Китаї (54%) та 

Гонконгу (53%) вважають це за належне. Статистика стверджує, 53% всіх 

іноземних студентів, які навчаються у ЗВО в усьому світі, прибувають із країн 

Азії [109]. 

США є найпопулярнішим місцем для здобуття вищої освіти у світі. 

Близько половини (47%) всіх батьків хотіли б відправити свою дитину до 

університету в США, і це найбільш сприятливе місце для отримання вищої 

освіти для мешканців Тайваню (70%), Китаю (61%) та Канади (61%). Австралія 

(40%) – другий за популярністю напрямок МСМ і вважається найбільш 

сприятливою країною для абітурієнтів з Малайзії (67%), Індонезії (65%) та 

Сінгапуру (63%). Великобританія (39%) – третій за популярністю вибір і є 

головним пріоритетом за університетською освітою для мешканців Гонконгу 

(67%), Франції (52%) та ОАЕ (48%) [109]. 

Потужні можливості від розвитку м'яких навичок (soft skills) до 

розширення основних здібностей (core skills), вважаються батьками перевагами 

при обранні університетської освіти в іншій країні. За даними людей, які 
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вибирають університет за кордоном, головними перевагами є володіння 

іноземними мовами (49%), отримання міжнародного досвіду роботи (49%) та 

вплив нових вражень, ідей та культур (48%). Населення Індонезії (68%), 

Мексики (65%) і Тайваню (65%), найімовірніше, бачать основні переваги 

розвитку іноземних мов, а міжнародний досвід для роботи – ставиться в 

пріоритет для уродженців Індонезії (71%), ОАЕ (47%) та Австралії (45%). Батьки 

в Малайзії (64%), Сінгапурі (57%) та Великобританії (55%), швидше віддають 

перевагу мультикультурному розвитку та отриманню нових вражень при 

здобутті університетської освіти за кордоном [109]. 

При розгляді питання вищої освіти за кордоном пріоритет не завжди 

надається лише здобуттю міжнародного досвіду. Майже дві п'ятих (38%) 

респондентів розглядають програму навчання за кордоном задля освітнього 

прогресу, і аналогічна частка опитаних (37%) розглядає навчання за кордоном як 

підґрунтя для подальшого працевлаштування там. Батьки в Азії найчастіше 

розглядають програми навчання в Індонезії (55%), Малайзії (52%) та Тайвані 

(47%), тоді як найбільша кількість батьків, які готові, щоб їх дитина потім 

працевлаштувалась за кордоном, походять з Тайваню (50%), Гонконгу (45%) та 

Мексики (45%) [109]. 

Така статистика спровокувала різноманітні дослідження і вивчення ідей 

щодо розширення програм міжнародної мобільності до Європи. На підставі 

вивчення й аналізу найпопулярніших з них, ми вважаємо доречною таку їх 

класифікацію: 1) «внутрішня», тобто між державами-членами ЄС; 2) 

«європейську», яка в першу чергу охоплює країн-членів ЄС та ЄПВО, але й 

залучає країни регіону через «політику сусідства» та партнерства; 3) «зовнішня», 

тобто ззовні до європейського регіону. Кожна модель передбачає різні механізми 

контролю, пакети для того, щоб долучитись до програм, та вимоги до дозвільних 

документів на участь. Пов’язано це, з-поміж іншого, з міграційними процесами в 

Європі за вертикальним принципом, тобто з менш соціально та економічно 

розвинених до більш прогресивних у цьому плані держав. 
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Основними мотивами розвитку вхідної академічної мобільності 

(ступеневої та кредитної) окрім домінуючих фінансових були стимулювання 

інтеграційного руху, збереження європейської ідентичності і цінностей та 

поширення європейських ідей у світі. Сучасний характер розвитку цивілізацій та 

політико-економічна нерівномірність розвитку регіонів світу спровокували 

масштабні міграційні процеси, вносячи дисбаланс у гармонізацію політичних 

рішень країн ЄС про толерантність і відкриття кордонів для мігрантів та 

політики збереження від інтервенції неєвропейських культурних цінностей та 

практик, незважаючи на те, що в самій Європі існує неабияка різноманітність 

національних і субнаціональних традицій, культур, мов і практик.  

Однак, цьому загальноєвропейському руху за культурне збереження та 

політичне поглиблення було додано економічного виміру. Більш мобільна 

трудова сила, яка отримує освіту у міжнародних умовах і обізнана з різними 

культурами та мовами, розглядається як важливий компонент для успішної 

економічної інтеграції та для збереження гегемонії на міжнародній арені як 

промислово конкурентоспроможної глобальної економічної сили. Усунення 

кордонів для товарів, послуг та робочої сили, ставка на лінгвістичні та 

міжкультурні комунікативні здібності створюють всі підстави для того, щоб 

розглядати можливість участі у програмах академічної студентської мобільності 

як на перспективний план майбутнього працевлаштування за кордоном за 

принципом вертикальної міграції. Тобто, міграційна політика ЄС демонструє 

«подвійні стандарти» в питаннях мобільності: стримування міграції ззовні до ЄС 

та одночасне стимулювання внутрішньої через фінансування програм 

мобільності на кшталт Еразмус+ та ін. Норми ЄС не передбачають прямого 

підпорядкування національних освітніх політик на основі субсидіарності, але 

різного роду освітні стандарти та програми мобільності та університетської 

освіти, спрямовані на уніфікацію вимог і стандартів якості, сприяють вихованню 

європейських цінностей, професійних та мовних компетенцій, розвитку 

інтернаціоналізації вдома, що само по собі створює потенціал для подальшої 

трудової міграції за кордон.  
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Таким чином, очевидним є факт, що фізичний перетин кордону країни 

проживання/ походження для участі в програмах кредитної чи ступеневої 

студентської мобільності видається необґрунтованим називати міграцією. До 

міграції варто відносити наслідки участі у таких програмах. Адже підвищення 

міжкультурного та лінгвістичного потенціалу за рахунок навчання в іншій країні 

з урахуванням безбар’єрного простору і попиту на кваліфіковану робочу силу 

формують пропозицію від випускників ЗВО з досвідом мобільності. І варто 

наголосити, що з розвитком ІКТ та популяризацією онлайн платформи для 

впровадження послуг зробити це набагато простіше. Це сприяє відтоку мізків з 

економічно відстаючих країн і створює підстави для диспропорційного розвитку 

регіонів, а отже становить завдання нагального вироблення міграційної 

політики, направленої на стимулювання «притоку мізків» та на заохочення 

обдарованої молоді, для національних систем державного управління.   

   Ще одним супутнім процесом ІВО є написання проєктних заявок для 

участі в грантових програмах або грантрайтинг (від англ. grantwriting), як часто 

можна зустріти в науковій літературі. Грантрайтинг є однією з форм залучення 

міжнародного компонента у наукову і викладацьку діяльність професорського 

складу ЗВО і самого ЗВО, якщо йдеться про колективні грантові заявки за 

програмами Еразмус+, Горизонт 2020, Британської Ради тощо. Приміром, 

програма ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» являє собою конкурс на 

фінансування на підставі проєктних заявок, поданих за трьома компонентами – 

передова наука, лідерство у промисловості та відповідь на соціальні виклики – 

які, у свою чергу, доповнені горизонтальними ініціативами, спрямованими на 

розповсюдження передового досвіду та розширення участі. Еразмус+ – це 

програма Європейського Союзу на період 2014-2020 рр., що підтримує проєкти 

співпраці, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, професійної 

підготовки, молоді та спорту. Британська Рада в партнерстві з мережею 

Національних інститутів культури Європейського Союзу (EUNIC) в Україні 

оголосила трирічну програму Culture Bridges (листопад 2017 – жовтень 2020 рр.), 

в рамках якої ЄС виділяє 1.3 млн євро на фінансування проєктів з міждержавної 
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мобільності, національної та міжнародної співпраці, тренінгів та освітніх візитів. 

Тобто, будь-яке фінансування з боку міжнародних організацій проводиться у 

вигляді виділення грантових коштів на підставі перемоги у конкурсах проєктів 

відповідно до умов програми, що, в першу чергу, спряє розвитку ІВО. У 2003 р. 

Дж. Найт провела опитування 610 науковців, в ході якого виявила, що 

комплексна ІВО передбачає 5 необхідних передумов, а саме: академічна 

мобільність, міжнародна співпраця між науковцями, фінансування, інституційне 

партнерство та забезпечення якості, і 3 з цих 5 пунктів можна легко забезпечити 

через грантові програми, що і гарантуватиме ефективність ІВО [110].  

Кожна програма має власні вимоги до обсягу, цілей, команди та змісту 

грантових проєктних заявок, спільними є тематики: сталий розвиток, збереження 

ідентичності, європейських цінностей, сприяння інтеграційним процесам, 

інновації та розвиток, трансфер знань, інтернаціоналізація вищої освіти та 

досліджень, глобалізаційні виклики, молодь і спорт, гендерна рівність та інші 

екзистенційні проблеми людства. Університети активно заохочуються до участі 

у таких програмах, а кількість виграних проєктів за програмами Еразмус+ КА2, 

напрямом Жан Моне чи Горизонт 2020, Дії Марії Складовської-Кюрі вже стали 

рейтинговими показниками.  

Перше питання, яке варто розглянути, це причини участі у таких 

програмах українських ЗВО та розвиток грантрайтингу в них. Узагальнивши 

пануючі в Україні точки зору стосовно впровадження ВО, авторка у статті 

«Міжнародна активність українських ЗВО: бренд-менеджмент чи 

інтернаціоналізація?» транслює їх візію, що «міжнародна освіта не може більше 

розглядатись, як перелік обов’язків міжнародних відділів університетів та 

невеликої кількості мотивованих спеціалістів з інтернаціоналізації з числа 

викладачів та студентів. ІВО, навпаки, повинна бути інтегрованою, широкою та 

сутнісною концепцією» [111, с. 23-24]. Для того, щоб осягнути ступінь 

інтернаціоналізованої вітчизняних ЗВО у розрізі грантрайтингу, ми дослідили 

організаційну структуру, Положення про роботу міжнародних відділів і стратегії 

розвитку провідних українських ЗВО-переможців конкурсів грантових заявок за 
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статистикою, наведеною на сайті Національного Еразмус+ Офісу в Україні [112]. 

Очевидним є факт, що українська ІВО проводиться «навздогін» світових 

практик, через невідповідність стартових можливостей та виходячи з 

вітчизняних реалій. За основну мету ставиться фінансова рентабельність та 

рейтингові показники. У національному науковому дискурсі і програмних 

документах ЗВО бракує переліку практичних кроків з загальної стратегії ІВО на 

противагу завданням з розвитку бренду самого ЗВО.  Показники участі й 

успішності українських ЗВО в освітніх програмах ЄС стабільно позитивні та 

зростаючі. Документ Європейської Комісії «Еразмус+ для розвитку вищої освіти 

в Україні» наводить статистику участі України від початку дії програми у 2014 р. 

і її позицію у відсотках з-поміж інших учасників Східного партнерства в: 1) 

Erasmus+ : KА1. Програми Міжнародної кредитної мобільності (International 

credit mobility, ICM); 2) Erasmus Mundus; 3) Erasmus+ : KА2. Capacity-building for 

Higher Education (розвиток компетенцій); 4) напрям Жан Моне [112] (табл. 2.2 – 

2.5). 

Таблиця 2.2 

Erasmus+ : K1. Програми Міжнародної кредитної мобільності 

 2018 2017 2016 2015 
Отримані заявки за участі України 414 393 316 299 
Відібрані проєкти за участі України 272 268 214 161 
Студенти та викладачі, що їдуть до ЄС 1988 1815 1684 1772 
Студенти та викладачі, що їдуть в Україну 1028 896 686 382 
Відсоток регіонального бюджету 38,77 41,1 38,8 43,5 

 

Таблиця 2.3 

Erasmus Mundus Join Master Degrees (EMJMDs) 

Україна в проєктах EMJMD 2018 2017 2016 2015 2014 
Загалом відібрані EMJMDs 44 39 27 15 11 
Загалом надійшло заявок 112 122 92 76 61 
Отримані заявки за участі України 8 4 4 0 2 
Відібрані EMJMDs за участі України 2 2 0 0 0 
Повне партнерство України в EMJMDs 0 1 0 0 0 
Асоційоване партнерство України в 
EMJMDs 

5 4 0 0 0 

 

Таблиця 2.4 
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Erasmus+ : KА2. Capacity-building for Higher Education (СВНЕ) 

Україна в проєктах CBHE  2018 2017 2016 2015 
Заявки отримані в проєкті загалом  887 833 736 515 
Проєкти відібрані загалом 147 149 147 138 
Відібрані заявки за участі України 109 134 130 91 
Відібрані проєкти за участі України 6 8 6 10 
Проєкти, де координатором виступає Україна 0 1 0 0 
Випадки участі України в окремих проєктах 37 41 41 43 

 

Таблиця 2.5 

Hапрям Жан Моне 

Участь України у напрямі Жана Моне    2018 2017 2016 2015 2014 
Заявки отримані в проєкті загалом 1255 1177 1034 879 493 
Проєкти відібрані загалом 235 238 270 260 212 
Заявки від України 165 149 124 110 27 
Відібрані проєкти від України 14 12 11 8 10 
Мережі із залученням партнерів з України  0 1 0 1 0 

 

*укладено автором на підставі https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/resources/documents/country-factsheet-ukraine_en ) 

 

Серед 285 проєктів-переможців з усього світу конкурсу 2019 р. Програми 

Європейського Союзу Еразмус+ напряму Жана Моне Україна виграла 22 

проєкти: 15 модулів з економічного розвитку, врядування, регіональної 

політики, кримінальної політики, європейських цінностей, європейського 

простору вищої освіти, соціальних та економічних питань мігрантів та 

переселенців, захисту інформації, запобігання корупції; 3 Кафедри; 1 Центр 

досконалості; 1 Проєкт з кібер безпеки; 2 Проєкти з підтримки асоціацій; 3 

Мережі Жан Моне. Загальний бюджет проєктів становить близько 750 000 євро 

[113]. Переможцями стали проєкти дванадцяти закладів вищої освіти. Такий 

очевидний успіх і флагманські позиції з-поміж інших країн-учасниць Східного 

партнерства провокує рефлексію стосовно усвідомленого поступу українських 

ЗВО на шляху ІВО.  

Проведене дослідження, ставило за мету розглянути стан впровадження 

ІВО на інституційному рівні на підставі Положень про міжнародний відділ, ролі 

і місця міжнародного відділу в структурі університету, з метою  співставити 
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успішність написання грантових проєктних заявок і успішність реалізації ІВО. 

Для порівняння було обрано 7 провідних українських ЗВО з високими 

рейтингами та показниками виграних проєктів по грантовим програмам 

Європейської Комісії: КНУ ім. Т. Шевченка, ЛНУ ім. І. Франка, НТУ «КПІ» ім. 

І. Сікорського, Сумський державний університет, ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника та Київський 

університет імені Бориса Грінченка [112]. Вивчались: організаційна структура 

ЗВО, структурний підрозділ, відповідальний за ІВО [112] (табл. 2.6).  

Таблиця 2.6 

Стан впровадження ІВО на інституційному рівні 

Назва ЗВО Назва органу Структура Кадровий 
склад 

КНУ ім. Т. Шевченка Відділ міжнародного 
співробітництва  

Розгалужена, 
складається з 4 груп 

 
8 

ЛНУ ім. І. Франка Відділ міжнародних зв’язків  Одиничний орган3 5 
НТУ «КПІ» ім. І. 
Сікорського 

Департамент міжнародного 
співробітництва 

Розгалужена, 
складається з 6  
відділів, які в свою 
чергу діляться на 
сектори (26)  

 
?4 
 

Сумський державний 
університет 

Відділ міжнародних зв’язків Розгалужена, 
складається з 4 груп 

 
14 

ХНУ ім. В. Н. 
Каразіна 

Управління міжнародних 
відносин 

Розгалужена, 
складається з 3 
відділів 

 
? (див.4

) 

Прикарпатський НУ 
імені  Василя 
Стефаника 

Відділ міжнародних зв’язків Одиничний орган  
7 

Київський 
університет імені 
Бориса Грінченка 

Науково-дослідна 
лабораторія 
інтернаціоналізації вищої 
освіти (НДЛ ІВО) 

Одиничний орган  
4 
 

* Інформація про орган, відповідальний за міжнародну активність ЗВО (укладено 

автором) 

Отже, 6 з 7 провідних українських ЗВО не мають підрозділу, який би 

орієнтувався саме на реалізацію всеохоплюючої інтернаціоналізації. Це 

                                                           
3Але додатково є 20 координаторів академічної мобільності в рамках проєктів Erasmus+ (по 1 
на кожному факультеті) 
 
4 Немає інформації про кадровий склад, на сайті зазначено тільки начальників відділів 
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переважно традиційні міжнародні відділи, які займаються всіма видами 

діяльності, які прямо чи опосередковано мають відношення до міжнародної 

сфери. Слова «інтернаціоналізація» немає навіть у документах, якими керуються 

міжнародні відділи у своїй роботі.  

До основних функцій досліджуваних структурних підрозділів відповідно 

до нормативних документів, що регулюють їх діяльність, загалом належать: 

вхідна/ вихідна академічна мобільність, пошук проєктів і написання грантових 

заявок, розвиток партнерства із закордонними ЗВО і членство в міжнародних 

установах і організаціях, підготовка й організація прийому іноземних делегацій, 

навчання іноземних студентів та повний документальний та юридичний 

супровід протягом їх навчання, інформаційно-організаційна і рекламна 

активність. Ці функції традиційно є складовими зовнішньої інтернаціоналізації. 

Треба зазначити, що в нормативних документах відібраних нами ЗВО про 

завдання з розвитку внутрішньої інтернаціоналізації нічого не йдеться. На 

практиці ж, виходячи з інформації, розміщеної на офіційних сайтах, вона 

реалізовується через інтернаціоналізацію навчальних планів, 

міждисциплінарність, мовні програми, дистанційну освіту, культурні заходи, 

взаємодію зі студентським корпусом для розвитку міжкультурного обміну та 

діалогу, через коучинг як елемент взаємодії професорсько-викладацького і 

студентського складу. 

На підставі аналізу логічним видається запитання, чи є пряма залежність 

між розширенням штату міжнародних відділів і всеохоплюючою ІВО? Нам, 

видається, що ні. Введення спеціалізованого штату співробітників, задіяних 

лише у  написанні проєктних заявок за програмами Еразмус+, в т.ч. за напрямом 

Жан Моне, та Горизонт 2020, значно збільшує шанси ЗВО виграти у конкурсах 

грантових заявок. Але при цьому стимулювання вхідної/ вихідної академічної 

мобільності не виступає рівновеликою метою. Якщо подивитись, приміром, 

статистику по проєктам Erasmus+ : KА107, зокрема, на показники вихідної 

академічної мобільності за 2015 і 2016 рр., то, не зважаючи на зростаючу 

динаміку виграних проєктів, показники академічної мобільності знизились [114]. 
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Тобто, основною метою участі і перемоги в освітніх програмах Європейської 

Комісії стає не підвищення рівня мобільності студентів і спроможності готувати 

конкурентоспроможних спеціалістів міжнародного класу, а покращення 

інституційних позицій у міжнародних рейтингах. Українські університети 

прагнуть створити упізнаваний бренд, не надаючи великої уваги якості освіти, 

рівню вивчення іноземних мов і наповненню навчальних курсів.  

У публікації формулюється застережний висновок, що «мета 

інтернаціоналізації університету не повинна зводитися до банального бренд-

менеджменту, адже відбувається дифузія цілей із зміщенням акцентів з 

інтернаціоналізації на міжнародну маркетингову кампанію. У такому випадку 

діяльність спрямована на рекламування і розвиток бренду ЗВО, тоді як справжня 

мета ІВО полягає в інтегруванні на міжнародному, міжкультурному та 

науковому рівні для досягнення стандартів провідних світових закладів вищої 

освіти у викладанні, дослідженні, соціальній відповідальності університету» 

[112, с. 65].  

Друге питання, яке видається суттєвим відносно грантрайтингу, це 

питання участі/ неучасті професорсько-викладацького складу для встановлення 

ступеню персональної залученості до розвитку ІВО в університеті. Поставивши 

за мету виявлення певних закономірностей, які можна було б аплікувати на всі 

ЗВО України, нами було проведено відповідне дослідження на базі Київського 

університету імені Бориса Грінченка (далі – Університет Грінченка). 

Респондентський масив складався з 77 співробітників Університету Грінченка. 

Форма дослідження: онлайн опитування у мережі Інтернет у вигляді гугл-форми 

з питаннями змішаної форми: питання з відповідями на вибір та питання 

відкритого типу.    

Результати проведеного дослідження свідчать, що 20% респондентів (16 

осіб) ніколи не брали участі у написанні грантів, 5% респондентів (4 особи) 

зробили це один раз, а решта – більше, ніж двічі (найбільша кількість – 13 

підготовлених заявок). 
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Серед тих, хто брав участь у написанні грантових заявок (62 із 77 осіб), 

майже половина (30 осіб) віддають перевагу колективним грантовим заявкам, а 

чверть (16 осіб) – індивідуальним. Решта респондентів цієї категорії (16 осіб) 

заявили про свою прихильність до обох типів грантових заявок. Серед причин 

схильності до колективного грантрайтингу найпоширенішими є «генерування 

більшої кількості ідей», «можливість співпрацювати в рамках однієї наукової 

теми», «завжди є люди, які володіють іноземними мовами краще за мене», 

«ефективне делегування повноважень, менше роботи та більший результат», 

«спільна відповідальність». Ті, хто вважає за краще індивідуальне написання 

грантових пропозицій, пояснюють, що вони «звикли покладатися лише на себе», 

«отримують більше самореалізації», «є достатньо незалежними та впевненими у 

собі», «працюють у галузі, що підходить більше для індивідуальних грантів». Ті, 

хто ніколи не брав участі у написанні грантів, називали дві різні групи причин: 

«відсутність компетенцій та навичок» та «відсутність мотивації та особистої 

потреби». 

Відповідно, спостерігається чіткий розподіл персоналу на тих, хто прагне 

професійного зростання та досконалості, і тих, хто це робить, дотримуючись 

обов'язкової інституційної політики. Це підтверджується вибраними грантовими 

програмами (Erasmus+, малі гранти, інституційні гранти від міністерств, 

посольств інших держав в Україні, фондів тощо), назвами та тематикою 

грантових заявок та наступним набором відповідей щодо причин та цілей 

написання гранту. Респондентам було запропоновано розмістити за пріоритетом 

причини своєї участі у написанні грантів, і з відповідей видно, що перший 

пріоритет – це бажання особистого професійного зростання та розширення 

власного кругозору, другий пріоритет – отримання можливості вихідної 

академічної мобільності; третя, четверта та п'ята оцінки відведено адекватному 

стимулюванню з боку адміністрації Університету; шостий пріоритет полягає в 

тому, що зараз цей вид діяльності є трендовим, а найменший пріоритет було 

віддано обов'язковості участі всього персоналу у підготовці грантових заявок в 

Університеті. 



 200 

Вищеперераховані  факти доводять, що учасники активного грантрайтингу 

(більше 2 разів) прагнуть насамперед підвищення особистої кваліфікації, 

незважаючи на складність структури заявок за програмами ЄС з чітко 

сформульованою та аргументованою мотиваційною частиною. Звичайно, існує 

необхідність розрізняти особисті програми та програми колективних грантів, 

оскільки вони мають різну цінність. Крім того, всі успішні грантові пропозиції 

допомагають підвищити рейтинг ЗВО, його міжнародне визнання та 

візуалізацію, сприяють дотриманню принципу соціальної відповідальності, 

спрямованої на підвищення добробуту громади відповідно до цінностей 

університету та його корпоративної культури. З цієї причини університет 

вдається до ряду заходів, спрямованих на стимулювання грантової діяльності. 

На цьому етапі, нажаль, часто трапляються певні спотворення розуміння 

проблематики з обох сторін: особистої та інституційної. Так, вимагаючи 

активізації написання грантових заявок, ЗВО не лише прагне імплементувати 

основні елементи ІВО, а й застосовує імперативну адміністративну політику, 

щоб заповнити прогалини не зовсім реалістичного інституційного плану 

стратегічного розвитку з нечіткими або невластивими цілями, які не 

відповідають здібностям персоналу чи заохочувальним механізмам і не 

підкріплюються імперативом прирощення компетентності інших структурних 

підрозділів, відповідальних за здійснення фінансового, інформаційного, 

юридичного супроводу виконання виграних проєктів. Тим часом, написання 

грантів не може слугувати основним інструментом для виконання будь-яких 

інституційних завдань і місії; це може виступати одним із методів реалізації 

загальної стратегії університету, яка повинна складатися з різних наукових, 

експериментальних, інноваційних, методологічних, освітніх, соціальних, 

культурних заходів, спрямованих на досягнення сталого розвитку. Беручи до 

уваги зазначене, основні зусилля керівництва ЗВО повинні бути спрямовані на 

підтримування ентузіазму, натхнення дослідників, що забезпечить подвійний 

ефект: підвищення якісного рівня свідомого грантрайтингу та візуалізації 

університету на міжнародному ринку освітніх послуг. Сукупно це, безсумнівно, 
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сприятиме покращенню рейтингів університету без обмеження академічної 

свободи, підміни понять, примноження кількості за рахунок якості. 

Навіть за умови адекватної інституційної політики шляхом примусу не 

можливо досягти участі всього персоналу в будь-якій діяльності, а тим більше в 

написанні грантових заявок через ряд причини: вік (наприклад, літні люди 

переважно не обізнані з цим видом діяльності), низький рівень володіння 

іноземними мовами (як суттєва перешкода для написання грантових 

пропозицій), різницю наукових інтересів (як перепона на шляху згуртування 

дослідників для одного проєкту). Найчастішою причиною неучасті є недостатній 

рівень англійської мови, що змушує співробітників вивчати її самостійно, 

ускладнюючи процес підвищення кваліфікації/ перекваліфікації. Науковці, які 

вільно володіють іноземними мовами та мають досвід написання грантів, 

прагнуть скористатись цим максимально в своїх цілях й охочіше займаються 

особистими грантами або колективними, що об’єднують людей для роботи над 

проєктом з користю для їхніх власних наукових інтересів. 

Основні цілі, зазначені респондентами анкети, підтверджують 

вищенаведений висновок щодо пріоритетності особистісного розвитку та 

професійного зростання, фінансової вигоди, бажання догодити керівництву 

різного рівня по вертикалі, тоді як основними цілями діяльності будь-якого 

університету повинні бути поширення соцієтальних цінностей, взаємодія з 

суспільством, сталий розвиток, створення наукових продуктів для суспільного 

добробуту. 

Щоб зрозуміти, що переважає: імперативи централізованого управління 

або ж цілеспрямовані ініціативи, варто проаналізувати джерела пошуку 

інформації про грантові програми, якими користуються респонденти. Більшість 

(близько 80%) вказали на ресурси самого університету (Офіційний сайт, 

обліковий запис відповідального структурного підрозділу університету у мережі 

Facebook, обмін інформацією про проєкти електронною поштою тощо), тоді як 

23% респондентів вважають за краще активувати власні джерела інформації та 

різні офіційні ресурсні центри (веб-сайти Національного офісу Erasmus+ в 
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Україні, ресурсного центру «Гурт», міжнародного фонду «Відродження», 

Програми ім. Фулбрайта, Британської Ради тощо). Така диспропорція свідчить 

про відсутність ініціативи, натхнення та мотивації персоналу на тлі досить 

високого виконання розпорядження університету щодо участі в письмовій 

грантовій діяльності. 

Серед шляхів покращення динаміки грантрайтингу в Університеті 51,9% 

респондентів зазначили потребу залучення кафедри іноземних мов (для 

перекладу форм грантових заявок та їх заповнення іноземною мовою); 49,4% 

хотіли б отримувати додаткові преміальні надбавки до заробітної платні за 

написання грантової пропозиції; не менш важливими (кожна по 44,2%) 

вважаються ідеї для підвищення особистої обізнаності та запровадження 

штатних підрозділів спеціально для пошуку грантів та генерування ідей для 

подання заявок. Зрозуміло, що науковці відчувають брак компетентісного 

потенціалу та фінансових можливостей для написання грантових заявок, і навіть 

коли видається можливість брати участь у перспективних грантових програмах, 

статистика активності персоналу Університету є стало низькою протягом років, 

що підтверджує наведений вище висновок про відсутність власної ініціативності, 

натхнення та мотивації. 

 

Висновки до другого розділу 

 

Розділ присвячено питанням зумовленості виникнення ІВО, її 

концептуалізації та супутнім процесам, перегляду доктрин і засад, які відбулися 

за понад три десятиліття, та аналізу найголовніших її складових та механізмів 

реалізації, як то академічна мобільність та грантрайтинг. 

Доведено, що глобалізаційні тенденції стали якщо не основними, то 

найвпливовішим процесом, який чинив і чинить формотворчий вплив на галузь 

вищої освіти, призвів до усунення кордонів для вільного руху людей, послуг та 

капіталу, підпорядкував її тиску фінансово-економічних регуляторів, 

трансформуючи відповідно до вимог ринку. Подібна тенденція до уніфікації та 
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асиміляції сприяла консолідації зусиль країн європейського континенту не лише 

для реформування галузі вищої освіти у відповідності з вимогами часу, а й для 

збереження європейської ідентичності.  

За період у понад тридцять років представники наукових та 

університетських кіл Європи та Північної Америки запропонували безліч 

визначень ІВО, але загальноприйнятими вважаються концепції Дж. Найт, тому 

по них легко відстежити еволюцію поглядів світової наукової спільноти. Так, з 

1999 р. дослідники і спеціалізовані міжнародні організації послуговувались її 

визначенням, що «інтернаціоналізація – це процес інтеграції міжнародного 

виміру у викладацьку, дослідницьку та обслуговуючу функції закладу вищої 

освіти з метою посилення міжнародної освіти, яка розуміється як освіта, що 

задіює та/ або призначена для людей, культур і систем різних народів». 

Цивілізаційний розвиток, світові економічні та політичні процеси змінили 

загальну парадигму розвитку світу та, звичайно, вищої освіти. З 2011 р. у 

науковому дискурсі починають проглядатись тенденції до реконцептуалізації 

цього феномену, осмислення змін «середнього віку» ІВО, а то й її можливого 

«занепаду», адже практика показала, що основний атрибут ІВО – мобільність – 

згідно зі статистикою стабільно невиразний (10-12%). Почали з’являтись 

абсолютно нові концепції та практичні способи реалізації ІВО, не пов’язані з 

фізичним перетином кордону – інтернаціоналізація вдома та інтернаціоналізація 

навчальних планів. Ці нові підходи дали поштовх до розширення можливостей 

інтернаціоналізації та перегляду її стратегічних та парадигмальних основ. Нові 

ідеї і візії лягли в основу концепції «комплексної інтернаціоналізації», яка 

транслює меседж про те, що міжнародна освіта не може бути сконцентрована 

виключно у міжнародних відділах університетів та невеликої кількості 

мотивованих спеціалістів з інтернаціоналізації з числа викладачів та студентів, 

вона повинна бути інтегрованою, широкою та сутнісною концепцією. З 2015 р. у 

науковому дискурсі робочим визначеннями є реконцептуалізований підхід Дж. 

Найт, згідно з яким «інтернаціоналізація на національному, галузевому та 

інституціональному рівнях визначається як процес інтеграції міжнаціонального, 
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міжкультурного чи глобального виміру у цілі, функції чи навчальний процес у 

сфері вищої освіти» (Дж. Найт, 2015). Таке визначення демонструє, що ІВО – це 

процес, тобто тривала та поточна дія, це парадигма, здатна еволюціонувати та 

видозмінюватись. Міжнародний вимір цього процесу охоплює сукупність 

взаємозв'язків між націями, культурами або країнами; різноманіття культур на 

європейському просторі формують міжкультурний вимір; глобальний вимір 

демонструє всеохоплюючий характер світового масштабу.  

Перегляд стратегічних та парадигмальних засад ІВО та розробка різного 

роду мобільностей між ЗВО в рамках комплексної ІВО тривалий час визначала 

пріоритет академічної мобільності в сприйнятті ІВО, що і формувало завдання 

державної політики управління цим процесом.  

Академічна студентська мобільність диференціюється за цільовим 

(кредитна, ступенева), просторовим (горизонтальна, вертикальна) та векторним 

(вхідна, вихідна) принципом. Кредитна мобільність, як правило, триває від 3 

місяців до 1 р., має в своїй основі принцип напрацювання кваліфікаційних 

здібностей (hard skills), що оцінюються за європейською системою кредитною 

системою ЄКТС (ECTS), а також навичок, необхідних для життя та роботи у 

глобалізованому середовищі з вільним рухом коштів, послуг та робочої сили 

(soft skills). На розвиток саме кредитної мобільності спрямовано більшість 

програм ЄС, брати участь в них можна неодноразово, починаючи з другого р. 

навчання у ЗВО. На регіональному рівні у нормативних документах постійно 

проголошується прагнення до збільшення кількості мобільних студентів від 10% 

у 1987 р. при запуску програми Еразмус до бажаних 20 % у Льовенському 

Комюніке 2009 р. Кредитна студентська мобільність зазвичай здійснюється за 

горизонтальним принципом, тобто між країнами з приблизно однаковим рівнем 

економічного розвитку. Найвідомішою програмою ЄС, що стимулює і 

забезпечує прогресивний розвиток кредитної мобільності, є програма Еразмус+ : 

КА 107.  

Ступенева мобільність набула концептуального і практичного розвитку та 

нормативного закріплення на початку ХХ століття. Вона спрямована на переїзд 
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до університету країни, відмінної від країни походження/ проживання, на період 

завершення цілого освітньо-кваліфікаційного рівня (ступінь, цикл), а, відтак, 

триває від 3 років. В період ступеневої мобільності відповідно до законодавства 

країни допускається часткова зайнятість іноземних студентів. Крім того, 

типовим є здійснення ступеневої мобільності за вертикальним принципом, тобто 

з менш розвиненої країни до більш стабільної в соціальному та економічному 

плані. Такі факти стали підставою для того, що в науковій літературі такий вид 

мобільності часто асоціюють з міграцією. Саме ступеневу мобільність чіткіше 

диференціюють за векторністю, тобто вхідна ззовні до ЄС/ ЄПВО та вихідна з 

ЄС/ ЄПВО.  

 Академічна мобільність попри загальну визнаність та стимулювання 

створює подвійний ефект для систем регіонального та державного управління. 

На макрорівні (ЄС/ ЄПВО) прагнення поширення європейських цінностей та 

пропагування інтеграційних рухів, розвиток регіональної привабливості для 

залучення найкращих інтелектуальних, робітничих та інвестиційних іноземних 

ресурсів протиставляється проблемам масової міграції ззовні до ЄС за 

вертикальним принципом та культурній та мовній інтервенції на фоні 

економічного зиску. Це спонукає інтенсифікувати кредитний студентський 

мобільний рух, уніфікацію стандартів та кваліфікацій в регіоні з метою в 

перспективі отримати універсальну робочу силу і мобільних громадян Європи 

«без кордонів» з паралельним ускладненням міграційної політики для громадян 

країн – нечленів ЄС. Для систем державного управління стоїть завдання 

одночасного вирішення проблеми гармонізації національної освітньої політики з 

нормами ЄС, розвитку ІВО та академічної мобільності і при цьому розробки, 

прийняття та імплементації законів, направлених на мінімізацію відтоку мізків і 

кваліфікованої робочої сили за кордон. Проте події планетарного масштабу 

поставили ці процеси на паузу, тривалість якої зараз навіть важко спрогнозувати.   

Тривалий час вважалось, що підвищення культури спілкування і навчання 

в багатонаціональній аудиторії, прирощення навичок мулькультуралізму та 

полілінгвізму можливо лише під час  фізичного перетину кордону студентами в 
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освітніх цілях, а відтак ця форма ІВО фінансувалась та розвивалась найкраще. 

Пандемія коронавірусу COVID-19 та спричинена нею іммобілізація 

транскордонних процесів у вищій освіті по всьому світу не поставила під сумнів 

еволюції процесу ІВО, проте «поставила на паузу» найактивнішу її частину – 

мобільність. Глибокий структурно-функціональний та системний аналіз ІВО 

дозволяє стверджувати, що вона зазнала трансформацій в частині інструментів 

та форм, зберігши свої основоположні цілі та завдання, візію і місію, що 

потребує від наукової спільноти вироблення нового категорійного апарату. Нами 

обґрунтовано доречність, сформульовано та запропоновано до вживання термін 

«е-інтернаціоналізація», який відображає виключно електронну форму 

реалізації, е-формат та онлайн функціонування усіх складових процесу.   

Українські ЗВО опинились у стані «наздоганяючої інтернаціоналізації», 

коли європейські й світові освітні інституції апробували і встановили основні 

критерії для успішної інтернаціоналізації і оцінки її стану. Приєднавшись до 

спільного європейського простору вищої освіти, вітчизняні освітні установи не 

встигають паралельно досягти якісних і кількісних показників ІВО, визначивши 

пріоритетом її кількісні (рейтингові) показники. В такому випадку поза фокусом 

уваги залишаються якість освітніх послуг, соціальна відповідальність, розумові 

й фізичні затрати учасників освітнього процесу та їх користь для 

інтернаціоналізації. Відтак ІВО перетворюється із процесу співробітництва, 

партнерства, обміну, взаємних інтересів і розширення можливостей на процес 

зростаючої конкуренції, комерціалізації, односторонньої вигоди зиску і 

підвищення статусу.  

Цілі, очікувані результати та інвестиції у глобальну ініціативу брендингу 

стають першочерговою метою як на інституційному, так і особистісно-

мотиваційному рівні. Проведені дослідження на тему такого аспекту ІВО, як 

написання грантових пропозицій або грантрайтингу яскраво підтверджують цю 

гіпотезу. Так, 6 з 7 досліджуваних нами провідних ЗВО не містять слова 

«інтернаціоналізація» ні в назві структурного підрозділу, що відповідає за 

транскордонну співпрацю і міжнародну діяльність, ні в регулятивних 
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документах. В 4 з 7 ЗВО є окремі штатні одиниці, задіяні виключно у написанні 

проєктних заявок, і саме ці університети за статистикою Національних 

координаційних центрів програм ЄС Еразмус+ та Горизонт 2020 є лідерами за 

кількістю виграних проєктів і займають топ позиції у рейтингах українських 

ЗВО, тобто основною мотивацією участі у грантових конкурсах є бренд-

менеджмент, а не комплексна ІВО. Дослідження участі/ неучасті персоналу у 

грантрайтингу демонструє також превалювання особистих мотивів з 

удосконалення професійних навичок і формування привабливого портфоліо 

науковця/ дослідника над відданістю інституційному корпоративному кодексу 

комплексної ІВО. ЗВО України повинні переглянути підходи до реалізації ІВО, 

вивчити досвід і найкращі практики її впровадження та унормувати процес 

інтернаціоналізації в нормативних документах, починаючи зі Стратегії ІВО, яка, 

нажаль, затверджена не в кожному ЗВО, а там, де затверджена, носить 

декларативний характер без належної практичної реалізації.   
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РОЗДІЛ 3  

ЦІННІСНО-ІДЕЙНИЙ ЗМІСТ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ПРОЦЕСІВ 

ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ 

 

 

3.1. Міжнародна візія місії сучасної вищої освіти та національний 

вимір 

 

Для визначення місії сучасної вищої освіти варто зазначити, що 

турбулентність процесів та новацій сучасної доби, усунення кордонів та бар’єрів 

у галузі вищої освіти та досліджень, поява альтернативних провайдерів освітніх 

послуг позбавили університети монопольних позицій у виробленні стратегій 

університетської освіти, розподілі фондів та стимулюють до перманентного 

підвищення конкурентоздатності на внутрішньому та зовнішньому ринках, а 

також у рейтингових змаганнях з іншими закладами формальної та 

неформальної вищої освіти через актуалізацію змісту освіти, диференціацію 

пропонованих освітніх сервісів та підвищення їх якості, узгодженість 

впроваджуваних твердих та м’яких навичок та кваліфікацій з потребами ринку 

праці та соціальними функціями університету.  

Ретроспективний аналіз допомагає оцінити важливість сучасних процесів 

для майбутнього з огляду на те, як подібна ситуація вирішувалась в минулому. 

Для того, щоб зрозуміти місце університетів в системі координат і цінностей 

державного будівництва та загального сталого розвитку звернімось до 

попередньої суттєвої зміни парадигми суспільного життя – до початку епохи 

індустріального суспільства. Так, півтора століття тому, коли відбувся перехід 

від аграрного до індустріального суспільства, між урядом, адміністративно-

територіальними одиницями країн та державними ЗВО був розроблений 

соціальний договір для допомоги молодим націям у здійсненні цього переходу. 

Уряди надали підтримку вищій освіті і узгодили, що державні університети в 

своїх місіях чітко зафіксують найважливіше призначенням – слугувати громаді 
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регіону, до якого вони відносяться, а також обстоювати національні інтереси. 

Університети, що отримували державну дотацію, взяли на себе зобов'язання 

щодо розширення навчальних можливостей для робітничого класу, запускаючи 

нові програми для робітничих та практичних професій, таких як сільське 

господарство, інженерія та медицина, які вже були орієнтовані на 

обслуговування індустріального суспільства.  

Зараз суспільство переживає черговий цивілізаційний етап розвитку: 

перехід до суспільства знань. Це формує запит на новий суспільний договір між 

закладами освіти та громадськістю, метою якого було б надання всім рівного 

доступу до знань та освіти, необхідних для процвітання, безпеки та соціального 

добробуту в цій новій ері, і пристосував би ЗВО до потреб 21 століття. 

Економіка, заснована на знаннях, та стрімкий розвиток ІКТ, можливо, і є тією 

перевагою, яке дозволяє університетам відігравати важливу роль у розвитку та 

становленні світу у новій освітній парадигмі. 

Немає сумнівів, що найважливішим внеском у розвиток вищої освіти і 

запорукою успішності ЗВО є саме міцний зв’язок між університетом та 

суспільством. Історично склалося, що університети формувались, розробляли 

власний порядок денний і, впроваджуючи його, формували темпоритм і завдання 

для громад, які ці університети заснували, опікуються і користуються послугами. 

Тобто завжди встановлюється негласний суспільний договір між університетом 

та громадою, яку він обслуговує, для задоволення вимог доби та наукових 

потреб: партнерство, при якому держава підтримує науковців у проведенні 

власних досліджень, маючи сподівання, що результати стануть в нагоді для всієї 

нації. Варто мати на увазі, що потужні соціальні, економічні та технологічні 

зміни формулюють запит на зміни потреб суспільства та установ, створених для 

задоволення цих потреб, до яких відносяться і університети, тобто перед 

органами публічного адміністрування стоїть вимога переглянути умови 

суспільних договорів нації з такими органами. Але для цього необхідно розуміти 

вектор впливу, швидкість та масштаб змін в залежності від потужних сил, що їх 

продукують.  
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Суспільство знань. Промислове виробництво невпинно переходить від 

матеріального і трудомісткого процесу до продуктивності, заснованої на 

знаннях. Докорінно змінилась система цінностей, яка залежить від створення та 

застосування нових галузей знань. Ключовим стратегічним ресурсом суспільства 

знань є ідеї, а відтак – інтелектуали, досвід і компетентність яких дозволяє ці ідеї 

продукувати. Економічні регулятори абсолютно всіх сфер життя спричиняють 

тренд до капіталізація знання, створюючи попит на університетську освіту, адже 

знання є невичерпними, вони множаться і поширюються. Отже, коли суспільство 

стає більш знаючим, воно стає більш залежним від тих соціальних інститутів, які 

продукують знання, навчають людей та забезпечують цих людей навчальними 

ресурсами протягом усього життя, як університет. Місія університетів полягає у 

гармонізації темпів свого розвитку та оновлення змісту освіти відповідно до 

темпів прогресу людства, щоб бути здатними продукувати достатньо багато 

якісного знання для балансу попиту і пропозицій. 

Демографічні зміни. Населення землі стає дедалі більше стратифікованим 

та диференційованим за різними ознаками. Зараз жінки, меншини та іммігранти 

становлять приблизно 85 % приросту робочої сили, що наразі становить 60 % 

усіх робітників. Як заклад наукового обґрунтування та теоретизації і домінуюча 

інституція у суспільстві університет несе відповідальність за розробку 

ефективних моделей мультикультурного суспільства. Університети повинні 

прагнути досягнення нових рівнів розуміння, толерантності та взаємної 

реалізації для людей різного расового та культурного походження, як на 

території кампусу, так і за його межами. Не абияким механізмом досягнення 

такої мети є ІВО, за допомогою якої долаються навіть ті нечисленні кордони, які 

ще існують між націями. Але також стає дедалі зрозумілішим, що університети 

повинні робити це в новому політичному контексті, що вимагатиме нової 

парадигми та впровадження, формуючи завдання для органів державного 

управління. 

Глобалізація. Окрім вже зазначених впливів глобалізації на освітні 

процеси, особливо на сферу університетської освіти, варто додати ще один 
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аспект, який повинен бути врахований при визначенні університетської місії. 

Транснаціональні процеси в усіх сферах господарювання та ІВО, вільний рух 

товарів, капіталу, послуг та людських ресурсів призвели до того, що жодна 

економіка в світі більше не є самодостатньою чи самоокупною, вони дедалі 

більше стають міжнародними, відкритими та взаємозалежними від інших держав 

та їх політик. Світові комунікаційні мережі створили не лише міжнародний 

ринок для споживчих товарів, а й різного роду хаби для професіоналів, наукових 

досліджень та освітніх послуг, перетворюючи держави та/ або регіональні 

наддержавні утворення (ЄС) на «світові нації», які мають не лише економічні та 

політичні, а й етнічні зв'язки з усіма частинами земної кулі. В рамках таких 

трансформацій університети теж стають міжнародними установами. Вони не 

лише відображають потужний міжнародний потенціал своїх студентів, 

викладачів та академічних програм, але й стоять в центрі світової системи 

навчання та знань. ІВО здатна розвивати цю тенденцію, допомагати долати 

нечисленні прояви етноцентризму, зверхності певної нації над іншими 

(наприклад, американської). Інтернаціоналізація кампусів, до прикладу, 

допомагає розвивати міжкультурний діалог та готує здобувачів вищої освіти до 

майбутньої роботи в багатонаціональному, багатокультурному та багатомовному 

світі.  

Націобезпека. Під час Холодної війни рушійною силою державних 

інвестицій у національну інфраструктуру, розвитку науково-дослідних 

університетів, національних лабораторій, міждержавних систем автомобільних 

доріг, телекомунікаційних систем та аеропортів, космічної програми були 

питання національної безпеки. Оборонна промисловість в контексті гонки 

озброєнь була осередком інноваційних технологій та еволюції наукових знань, 

створюючи конкуренцію університетам. Новими рушійними імперативами у 

визначенні місії університетів повинно бути забезпечення націобезпеки у 

інформаційній, технологічній, екологічній, економічній, гуманітарній сферах та 

протидії кіберзлочинам, поширенню наркотиків та  тероризму. 
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Ринкові механізми. Більшість людей, як правило, вищу освіту розглядають 

виключно крізь призму політики публічного адміністрування для досягнення 

громадської мети. Проте на ЗВО потужно діють ринкові сили. Суспільство знань 

демонструє попит на освіту та дослідження. Академічні установи повинні 

конкурувати за студентів, викладачів та ресурси. За умови уніфікації 

кваліфікацій на європейському континенті може створювати зміст освіти, 

рейтинги, якість, асортимент та вартість освітніх послуг. Часто фінансовий 

аспект питання стає вирішальним, часом спрацьовує застаріле стереотипне 

поняття стосовно реноме ЗВО. Іншим важливим фактором є втрата 

університетами монополії на впровадження освітніх послуг. У минулому вона 

була присутня через географічне положення та контроль за акредитацією 

академічних програм. Зростання попиту стимулює збільшення пропозицій, 

виводячи на ринок освітніх послуг альтернативних, неформальних провайдерів. 

Інформаційні технології усувають просторові та часові бар'єри, і нові 

конкурентоспроможні сили, такі як віртуальні університети та комерційні 

організації, виходять на ринок і створюють конкуренцію.  

Таким чином, в суспільстві знань все більше людей потребують вищої 

освіти як надії на кращі перспективи в активному житті, ключ до гарної роботи 

та кар’єри та до осмисленого та повноцінного життя без кордонів. Тому, знання, 

створені в університетах, повинні відповідати покладеним на них сподіванням та 

бути дотичними до багатьох найактуальніших потреб суспільства, включаючи 

охорону здоров'я, національну безпеку, економічну конкурентоспроможність та 

захист навколишнього середовища.  

Вимоги, які висуваються до ЗВО на зміні десятиліть в період перегляду 

концептуальних засад їх функціонування та цілей вищої освіти загалом, 

однозначно сформулювати неможливо, періодом наступних прогресивних 

реформ урядовці визначають 2030 р., адже далекого стратегічного планування в 

світі швидких технологій і змін краще уникати. Проте є ряд маркерів, яким 

повинен відповідати сучасний заклад освіти, щоб бути успішним.  
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1. Студентоцентризм, студентоорієнтованість. Як і інші суспільні і 

громадські заклади, університети повинні бути більш зосередженими на тих, на 

кого розраховані їх послуги. Вони повинні трансформуватися із закладів, де 

центральна роль відводиться професорсько-викладацькому складу та 

теоретичному навчанню, на заклади, які є достатньо чутливими до потреб 

студенства та вимог зовнішнього оточення до них як до майбутніх працівників 

та членів полікультурного соціуму, пропонуючи здобувачам освіти можливість 

опанувати необхідні компетентності та навички, навіть якщо для цього 

необхідно переформатувати звичний та усталений порядок роботи і викладання 

в університеті і оновити професорсько-викладацький склад, орієнтуючись не на 

кількість дипломів, а на здатність застосовувати досвід та знання у форматі, який 

диктує час (за допомогою ІКТ, тренінгів, коучингу, іноземною мовою тощо).  

2. Доступність. Університети повинні стати набагато доступнішими, 

забезпечуючи рівні освітні можливості для всіх. Конкурентне середовище диктує 

вимогу запровадження адекватної платні та високої якості вищої освіти.  

Університети самі вирішуватимуть питання субсидіювання, створення 

внутрішніх фондів, але встановлення платні за навчання відбувається за 

законами ринку, де панує конкуренція. 

3. Навчання протягом життя, неперервна освіта. Потреба володіти 

прогресивними знаннями та навичками в умовах мінливого світу технологій та 

інновацій, оновлення змісту освіти та компетенцій створює необхідність 

навчатись протягом життя. Часто цю концепцію називають підвищенням 

кваліфікації. Прискорення темпу життя, нові відкриття і вимоги ринку праці 

створюють передумови для об’єднання поділеної системи освіти, де до 

початкової, середньої, бакалаврату, магістратури, аспірантури та професійної 

освіти додається навчання на виробництві, а освіта протягом усього життя стає 

безперервним континуумом. 

4. Інтерактивність та поєднуваність. Використання нових форм та 

методик викладання у вищій школі, пристосованих до змін суспільних потреб та 

високого рівня мобільності здобувачів освіти. Основна мета – асинхронія,  
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доступність у будь-якому місці та у бідь-який час за допомогою інформаційних 

технологій, що робить навчання сумісними із способом життя та потребами у 

кар’єрі, а інтерактивні та спільні методи навчання ефективно пристосовані під 

потреби покоління цифрових технологій. 

5. Різноманітність. Велике розмаїття, що характеризує сучасну вищу 

освіту стосовно форм, методів, кваліфікацій та ін., буде збільшуватись 

пропорційно потребам та вимогам доби та цільової аудиторії.  

6. Інтелектуальність та адаптивність. Знання та смарт-технології, 

штучний інтелект, роботизація все більше сприятимуть побудові центрів 

компетентностей та освітніх хабів, адаптованих до потреб здобувача освіти та 

вимог ринку праці, тобто здатних служити суспільству, орієнтованому на 

знання.  

Наразі кількість стейкхолдерів у вищій освіті та їх інтереси розширились 

та урізноманітнились, що ускладнює процес консенсусної згоди.  Політичний 

проєкт щодо зменшення кількості «надбудов» у вигляді різних відомств, 

збалансування бюджету та скорочення внутрішніх дискреційних витрат може 

значно зменшити розмір фінансування університетських досліджень. Урядові 

чиновники стурбовані швидко зростаючими витратами на утримання науково-

дослідних установ та небажанням науковців працювати з обмеженими ресурсами 

та встановлювати пріоритети в межах виділеного фінансування. Крім того, тиск 

на викладачів та науковців призвів до великих змін у культурі управлінні 

університетами, а розподільча система грантів сприяла проявам жорсткої 

конкуренції, неадекватним графікам роботи, втраті колегіальності. Наукові 

публікації у журналах, що входять до наукових баз цитування та грантрайтинг 

несправедливо стали основними одиницями виміру академічної успішності та 

престижу на противагу продукуванню та донесенню знань та служінню 

суспільству. Наразі відбувається перегляд системи відносин університетів та 

громадськості. Здобувачі освіти та батьки все більше віддають перевагу 

кваліфікаційним ступеневим програмам, які чітко й повністю відповідають 

потребам ринку праці. Органи державної влади роблять ставку на заходи з 
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підвищення продуктивності, а не академічних рейтингів. У певному сенсі 

суспільство формує запит на якість, а найбільше – на адекватну вартість, що, в 

свою чергу, змушує університети відмовитись від орієнтованості на престиж та 

рейтинги та працювати у відповідності з ринково-конкурентними механізмами, і 

це може значно розширити потенціал та збагатити місію багатьох ЗВО. 

Традиційні навчальні дисципліни та професійно-орієнтовані навички 

співіснуватимуть з новими міждисциплінарними сферами, такими як штучний 

інтелект та глобальні зміни, тому повинні бути розроблені механізми 

забезпечення необхідних знань та послуг для подолання проблем сучасності. 

Освіта була і завжди буде одним з важливих стратегічних напрямів 

розвитку держави, оскільки бере участь у гарантуванні націобезпеки. Будь-яка 

держава, яка володіє запасами природних копалин високого попиту та вартості 

на міжнародному ринку, розуміє, що рано чи пізно вони вичерпаються, і 

єдиними доступним ресурсом залишаться люди, тому варто виділяти достатньо 

коштів на освіту, розвиток інтелектуального потенціалу нації як своєрідної 

стратегічної зброї, а також розробити ефективну державну політику контролю за 

витрачанням ресурсів та застосування потенціалу. Інші національні пріоритети, 

такі як охорона здоров'я, навколишнє середовище, глобальні зміни та економічна 

конкурентоспроможність також є складовими розширеної національної місії 

сприяння університетам. В свою чергу ЗВО та академічні дослідники зобов'язані 

здійснювати та нести відповідальність за результати наукових досліджень та 

професійної діяльності для обслуговування цих національних пріоритетів.  

Якщо говорити про європейську регіональну візію ролі вищої освіти та 

сформованої в цьому контексті стратегії та тактики галузевого розвитку, то 

наразі ЄС стоїть перед двоєдиним завданням: з одного боку загальна місія 

передбачає створення ще тіснішої співпраці, яка і становить основу проєкту 

європейської інтеграції і є найбільш знаковим наслідком духу співпраці та 

добросусідства, який домінує у будь-якій діяльності Союзу, спрямованій на 

досягнення загальних цілей та цінностей. Це час для внутрішніх метаморфоз та 

рефлексії. Водночас, зараз як ніколи треба діяти задля посилення європейського 
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духу, починаючи з якісної освіти та передових наукових досягнень. Як 

обґрунтовано вище, основною метою має стати соціальна відповідальність та 

впровадження розширених можливостей в галузі вищої освіти та досліджень за 

допомогою доступних юридичних інструментів ЄС та України, для того, щоб 

вибудувати довіру, відданість і прихильність як до європейського освітнього 

проєкту, так і до національної політики вищої освіти.  

За час свого існування стратегічна основа європейського співробітництва у 

галузі освіти та навчання ставала все більш пов'язаною та моделюючою по 

відношенню до стратегії «Європа 2020», запропонованою Комісією як ідеальне 

продовження Лісабонської стратегії, яка окреслила освітні реформи першого 

десятиліття нового тисячоліття. Таким чином, еволюцію політики в галузі освіти 

та професійної підготовки можна розглядати крізь призму відмови від парадигм 

минулого століття та послідовності у діях в рамках нової концепції протягом 

останніх 20 років. Майже одразу, у 2000 р., Лісабонською стратегією був 

закріплений запуск програми «Європейський дослідницький простір». 

Відкритий метод координації (ВМК), основний інструмент у поєднанні з 

Лісабонською стратегією, був по суті таким же механізмом, як і той, за 

допомогою якого здійснювалось управління в рамках Болонського процесу. Під 

час створення першої багаторічної фінансової рамки після набуття чинності 

Лісабонським договором та одночасного злиття семи попередніх програм 

фінансування у програму Еразмус+ та трьох попередніх програм у «Горизонт 

2020», освітні та дослідницькі системи ЄС пройшли випробування всесвітньою 

фінансовою кризою. 

Одним із ключових нововведень, запроваджених Лісабонською стратегією, 

було визнання ролі освіти та досліджень як ключових економічних рушіїв. 

Однак кошти, які можна залучити на фоні будь-якої реформи в системі вищої 

освіти, не є такими ж, як інвестиції бізнесу в будь-яку галузь. Цілі з розвитку 

знань та інновацій, такі як зниження кількості відрахованих студентів, кращого 

набуття навичок для підвищення працездатності та збільшення державного та 

приватного фінансування науково-дослідних робіт, стали невід’ємною частиною 
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ініціативи «Європейський семестр» через національні рекомендації та суворий 

моніторинг за виконанням щорічних національних програм реформ. На початку 

кризи, однак, розвиток координації між різними національними системами 

освіти, здатними сприяти економічному та соціальному добробуту, здебільшого 

тривав повільними темпами через структурні та інституційні причини. 

Фінансова криза охопила європейську політику в галузі освіти та наукових 

досліджень, коли головні цілі ще не були досягнуті, в противному випадку вони 

могли сприяти створенню більш міцного та стійкого економічного середовища. 

Останнім часом на порядку денному європейської спільноти й усього світу 

стали питання тероризму, нетерпимості та насильницької радикалізації, і одним 

із шляхів їх вирішення стали педагогічні та наукові заходи, що  примножило 

невластиві цій галузі функції на додачу до відновлення економіки та 

підтримування ефективності ринку робочих місць. У 2017 р., через 60 років 

після початку інтеграційних процесів в європейському регіоні, на тлі зміни 

офіційних повоєнних кордонів держав, кількості незалежних держав в Європі та 

країн-членів ЄС, з урахуванням результатів виборів в країнах-донорах регіону та 

зміни пропорції євро-радикалів та євро-центристів у правлячих колах  

розпочався новий етап планування майбутнього об’єднаної Європи. Наразі 

завершується попередньо визначений період «Європа-2020», і на порядку 

денному знову постали екзистенційні питання теоретичного та практичного 

формування парадигми розвитку ЄС, обговорення яких проходить і на офіційних 

зібраннях, і в наукових публікаціях. У відповідь на основні виклики та 

можливості сучасної європейської соціальної моделі, включаючи все більш 

глобалізований світ, цифровізацію та швидку еволюцію ринку праці, новий 

розроблений дороговказ повинен передбачати масштабні інвестиції в навички та 

серйозне переосмислення освіти та системи навчання протягом життя. Разом з 

тим одним із детермінантів і промоторів прогресивного розвитку вважається 

науково-дослідний сектор, тому стоїть завдання продовжити ініціативи ЄС в 

цьому напрямку, приміром шляхом створення аналогу або пролонгації програми 

«Горизонт 2020» як найбільшої у світі багатонаціональної дослідницької 
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програми, що неабияк сприяв би виведенню регіону на передові позиції в галузі 

інновацій. 

Ще одним важливим завданням перед регіональними та національними 

органами влади стоїть перегляд цілей та досягнутих результатів, для того, щоб 

або відмовитись від них через неактуальність, або переформулювати з 

визначенням пріоритетів, поетапним плануванням та вибором правильних 

правових інструментів. На основі нових цілей Європейська Комісія, 

Європейський Парламент та Рада Європи повинні визначити вектори розвитку та 

розробити галузеві стратегії, які б на підставі досвіду попередніх періодів та 

серйозних наукових обґрунтувань стали бустером для перспективних і 

прогресивних змін для сталого розвитку та підтримки іміджу впливового 

регіонального актора.  

Перегляд базових засад керування розвитком вищої освіти, науки та 

інновацій залишає незмінним підхід до визначення регуляторів процесів в галузі 

на регіональному та національному рівнях: лише уряди держав є єдиними 

органами влади, до юрисдикції яких входить право втручання та внесення змін 

до змісту та організації освітнього та виховного процесів у ЗВО. Відповідні 

органи ЄС можуть ініціювати обговорення певних ініціатив в галузі або 

видавати документи дорадчого характеру. Актуальними темами для обговорення 

традиційно є різні аспекти ІВО, як, наприклад, право на мобільність або 

визнання кваліфікацій. Слід відзначити розширення тематичних рамок дискурсу 

щодо забезпечення якості вищої освіти, освіти дорослих або проблем, 

пов’язаних з міграційними рухами та вимушеною ІВО. Разом з тим, акцент 

поступово зміщується із вивчення самих процесів з чітко вимірюваними 

результатами на подолання слабких методів управління ними.  

Гострою залишається також дискусія на тему розширенню фінансових 

можливостей розвитку досліджень та інновацій та більш ефективному їх 

використанню з метою монетизації науково-дослідного продукту. Необхідність 

усунення юридичних та фіскальних перешкод на шляху міжнародного 

партнерства все більше нав'язується як неминучий пріоритет для забезпечення 
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того, щоб європейська наукова спільнота продовжувала займати лідерські 

позиції. Завдання полягає в тому, щоб визначити напрям для абсолютно нових 

ініціатив в галузі освіти та досліджень, а також безпрецедентно поглибити та 

розширити сферу діючих форм співпраці за допомогою юридично 

обґрунтованих інструментів відповідно до окреслених сценаріїв розвитку 

Європи, що потребує інноваційних дій з урахуванням сучасних правових норм. 

У сфері освіти та досліджень не лише національні уряди, а й органи ЄС 

мають декілька важливих компетенцій. Найбільш конкретна компетенція в освіті 

закріплена у статтях 165 та 166 Договору про функціонування ЄС (ДФЄС), при 

чому перша акцентується на освіті, а друга – на професійній підготовці [1]. 

Дослідження та технологічний розвиток розглядаються у статтях 179-190 ДФЄС, 

не кажучи вже про статтю 4 (3), яка має вирішальне значення для визначення 

спільної компетенції в цьому секторі. Проте варто зазначити, що держави-члени 

до прийняття Болонської декларації у 1999 р. з достатньою пересторогою 

ставились до перевіреного на практиці «імперативного мандату» 

наднаціонального утворення ЄС і дуже опирались гармонізації національних 

політик в галузі освіти, науки та інновацій. Проте такий підхід виявився 

неконструктивним, тому сам Болонський процес передбачає ряд заходів, що 

були б  рівнозначними гармонізації в сфері університетської освіти, особливо в 

узгодженості системи освітньо-кваліфікаційних рівнів та ступенів.  

Статті 165 і 166, кожна для своєї конкретної сфери інтересів, визначають 

цілі, процедури прийняття інституціями нормативно-правових актів, а також 

межу та напрями діяльності інститутів, дотримуючись балансу між 

компетенціями, що належать ЄС та національним органам держав-членів. Стаття 

165 передбачає, серед іншого, що Європейський Парламент та Рада Європи, 

відповідно до звичайної законодавчої процедури, повинні сприяти «розвитку 

якісної освіти шляхом заохочення співпраці між державами-членами та, за 

потреби, підтримки та розширення дій». Формулювання статті 166 схоже: «дії 

Союзу включають в себе реалізацію «політики професійної підготовки, яка 

підтримуватиме та доповнюватиме дії держав-членів». 
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Конкретні цілі, до яких прагнуть такі дії, перераховані відповідно до 

пунктів 165 (2) та 166 (2) і охоплюють розвиток європейського виміру в освіті, 

заохочення мобільності студентів та викладачів, сприяння співпраці між 

освітніми та навчальними закладами та іншими провайдерами освітніх послуг, 

спрощення процедури отримання професійної підготовки та ін. У світлі цих 

статей законодавці ЄС можуть розширити рамки повноважень, до прикладу, не 

лише заохочувати та регламентувати мобільність студентів, а й запровадити інші 

правові конструкції, що полегшують транскордонне співробітництво між ЗВО 

держав-членів або зобов'язують держави-члени імплементувати європейський 

вимір у навчальних програмах національної вищої освіти. Відповідно до статті 

165 (1), ініціативи Європейського Союзу спрямовані на розвиток якості вищої 

освіти, але дії ЄС не повинні виходити за рамки простого «сприяння». Згідно зі 

статтею 6 ДФЄС, такі дії повинні забезпечувати підтримку, координацію чи 

доповнення до національних заходів кожної держави-члена, і мають відбуватися 

лише "на європейському рівні". 

Постійна відповідальність держав за зміст навчання та за організацію 

систем освіти та навчання, зобов’язання поважати культурне та мовне 

різноманіття, а також заборона впливати на національні закони та положення в 

сфері вищої освіти значно обмежують повноваження європейських органів у 

порівнянні з функціональними можливостями національних органів влади. 

Цікавою є також правова колізія стосовно розподілу повноважень щодо 

«досліджень, технологічного розвитку та космосу». Згідно зі статтею 4 ДФЄС 

Союз формально користується спільною компетенцією, повноваженнями, 

наданими загальним установам, що дають можливість проводити «діяльність» та 

«визначати та впроваджувати програми» за умови, що будь-які вжиті заходи не 

заважають жодній державі-члену здійснювати власні компетенції в тій чи іншій 

галузі. Цей підхід чітко передає думку про те, що діяльність відповідальних 

органів ЄС та національних урядів проходитимуть паралельно, і, сприяючи 

синергії, все ж не повинні загрожувати досягненню цілей кожного з учасників 
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процесу. Таким чином, логічним видається припущення, що діяльність, яка 

відводиться органам ЄС, по суті має фінансовий характер.  

Що стосується інших положень, що мають широке значення в галузі освіти 

та досліджень, то ст. 53 ДФЄС є основним регулятором процесу визнання 

«дипломів, сертифікатів та інших документів, що підтверджують здобуття 

формальної кваліфікації». Це є надійною правовою основою для прийняття 

директив, на які не накладено обмежень, передбачених статтями 165 та 166. Крім 

того, ст. 53, в тій частині, що стосується встановлення та вільного переміщення 

самозайнятих робітників, дає перелік не лише кваліфікацій, які необхідні для 

обмеженої кількості професій, але й всі ті, які існують для здійснення 

господарської діяльності. 

Статті 114 та 115 ДФЄС надають ЄС компетенцію діяти там, де цілі, 

пов'язані з освітою та інноваціями, сприяють функціонуванню внутрішнього 

ринку шляхом усунення перешкод чи негативним проявам конкуренції. На цій 

основі можна було б прийняти певну гармонізацію освітньої та дослідницької 

політики держав-членів, хоча слід враховувати обмеження, передбачені статтею 

4 (2) Договору про Європейський Союз. З точки зору потенціалу та сфери 

застосування статті 115, багато досягнень Болонського процесу також могли 

бути впроваджені директивами на основі її положень. Для сприяння академічним 

обмінам та мобільності студентів, викладачів та дослідників також варто 

відзначити повноваження в рамках статті 21 (2) ДФЄС, згідно з якою ЄС має 

можливість діяти з метою сприяння реалізації основного права громадян ЄС 

«вільно пересуватись та проживати на території держав-членів». І ще одна 

стаття, якою ЄС керується у своїй діяльності і яка є найсуперечливішою, це  ст. 

352 ДФЄС. Її суперечливість полягає в тому, що стаття 165 з-поміж іншого 

дозволяє органам ЄС приймати обов'язкові до виконання рішення, а стаття 352 

передбачає прийняття рішень у Європейській Раді на підставі одноголосності, 

хоча її дія не розповсюджується на узгодження заходів у сферах, де гармонізація 

виключається, як, приміром, в галузі освіти, науки та інновацій.  
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Така непроста субординація політик регіонального (наднаціонального) та 

національного рівнів призводить до того, що сьогодні університети стикаються з 

величезною складністю та невизначеністю. Це пояснюється все більш 

різноманітними очікуваннями внутрішніх та більш численних та різноманітних 

зовнішніх зацікавлених сторін, мінливою динамікою національної та 

міжнародної політики, а відтак – посиленням конкуренції для студентів та 

донорських фінансових установ, викликами, що виникають в процесі 

інтернаціоналізації та швидкого розвитку технологій та комунікацій. 

Ці виклики впливають на університети по всьому світу, незалежно від їх 

традицій, культур, стилів роботи та місій. Вони впливають як на традиційні 

колегіальні моделі, так і на університети з більш центральною моделлю 

управління. 

Цінності лежать в основі діяльності університетів з моменту їх створення і 

залишаються важливим інструментом для вирішення цих проблем, пропонуючи 

університетам керівництво щодо їх поведінки та прийняття рішень. Чи то 

традиційні та більш фундаментальні цінності щодо автономії та академічної 

свободи, соціальної відповідальності перед громадою, чи більш сучасні інші 

цінності, дотичні до формування інституційних місій, всі цінності мають 

вирішальне значення для того, щоб допомогти університетам усвідомити та 

визначити свій шлях, чітко транслювати її стейкхолдерам та неупинно 

дотримуватись.  

Щоб створити та підтримувати довіру населення до ЗВО на тлі сучасної 

складності суспільних відносин та їх мінливості, університетам необхідно чітко 

визначити свої цінності і місію, закріпити їх як інструмент досягнення високого 

рівня корпоративної культури через залучення працівників, студентів та 

зацікавлених сторін та продемонструвати, що саме ці цінності і формують 

університетську практику та процес прийняття рішень. Саме унікальність 

кожного ЗВО на фоні суцільної адаптації, уніфікації та гармонізації підходів, що 

регламентують діяльність, формує їх поточну позицію та практику та допомагає 

університетам вирішити, як досягти своєї місії з дотриманням своїх цінностей.   
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Чому цінності відграють настільки велику роль у контексті розвитку вищої 

освіти? Хто визначає і що впливає на ціннісні орієнтири самого ЗВО, які вони 

нестимуть здобувачам освіти? Звичайно, первинною ланкою усвідомлення та 

поширення цінностей, що їх здатна впровадити в суспільстві вища освіта, є штат 

ЗВО – його професорсько-викладацький, адміністративний та обслуговуючий 

персонал. Здорова атмосфера формує здорові відносини в колективі, а відтак – 

він стає промотором виробництва знань, відкриття, інновацій, розвитку навичок, 

збереження культури та національного прогресу. Але для цього основна місія 

закладу вищої освіти повинна формуватись на основі базових університетських 

цінностей – рівного доступу, підзвітності, академічної свободи, інституційної 

автономії та соціальної відповідальності. Без цих цінностей можливості якісного 

надання освітніх послуг та реалізації зрозумілих соціальних, політичних та 

культурних функцій вищої школи звужуються. Спроба розширити їх в будь-який 

інший спосіб, окрім усвідомленого виконання місії, заснованої на цінностях, 

вносить дестабілізуючий ефект і сприймається як насильницький акт примусу, 

політизації та неправомірного зовнішнього втручання у 

внутрішньоуніверситетські справи, що не може не вплинути на якість 

викладання та досліджень. Університети в наш час і так знаходяться під 

величезним структурним та конкурентним тиском внаслідок глобалізації, 

комерціалізації, кодифікації знань, так званих «руйнівних технологій», які 

спроможні витіснити основні цінності через складність впровадження, 

мультизадачність та диференційований характер транскордонних партнерських 

відносини, від простих академічних та наукових обмінів до кампусних містечок. 

Через такі об’єктивні реалії часто виникають два типи проблем: перша - це 

нехтування, невизнавати складних і часто конкуруючих цінностей, що 

виникають під тиском обставин, при чому часто відмінних у різних 

стейкхолдерів. В такому випадку під цінностями спрощено розуміють переважно 

підтримку академічної свободи та автономії. самостійності, не розробляючи 

жодних практичних процедур для впровадження.  
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Нехтування ціннісним аспектом впроваджуваної діяльності часто 

призводить до другого типу надмірно спрощеного ставлення до цього питання, 

коли суб'єкти надають пріоритетності одного процесу над іншими, що 

призводить до закономірних результатів. Прикладом надмірного спрощення 

може бути молодіжний рух, який вимагає справедливого доступу до вищої 

освіти, але вдається до заходів, які становлять небезпеку для університетських 

кампусів та їх громад, загострюючи питання безпеки.  

Вивчення, аналіз та розуміння цінностей вищої освіти трактуються 

міжнародним законодавством про права людини, інструментами ЮНЕСКО та 

відповідними заявами громадянського суспільства, які спільно погодились 

закріпити й унормувати п'ять основних цінностей: справедливий рівний доступ 

до вищої освіти, підзвітність, інституційна автономія, академічна свобода та 

соціальна відповідальність (рис. 3.1).  

До прикладу, академічна свобода включає в себе свободу викладання та 

обговорення, свободу проведення досліджень та розповсюдження та публікація 

їх результатів, свободу слова та публікацій, свободу від інституційної цензури та 

свободу участі у професійній чи представницьких академічних органах. 

 

 

Рис. 3.1. Атрибутивні цінності сучасної вищої освіти (укладено автором 

на основі визначених ЮНЕСКО [2])  
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Комітет ООН з економічних, соціальних та культурних прав (ESCR) 

прокоментував це наступним чином: «члени академічної спільноти, 

індивідуально чи колективно, можуть вільно шукати, розвивати та передавати 

знання та ідеї через дослідження, публікації, викладання, вивчення, обговорення, 

документообіг тощо. Академічна свобода включає свободу людей вільно 

висловлювати думки про установу чи систему, в якій вони працюють, 

виконувати свої функції без дискримінації чи страху переслідування за 

інакомислення, брати участь у професійних чи представницьких академічних 

органах та користуватися всіма міжнародно визнаними правами людини, 

застосовними до інших осіб під тією ж юрисдикцією» [3, ст. 13, п. 39]. 

Інституційна автономія є показником і мірилом ступеню самоврядування, 

необхідного для ефективного прийняття рішень ЗВО та керівниками щодо їх 

академічної роботи, стандартів, управління та пов'язаних з ними заходів, що 

відповідають іншим цінностям, як от рівноправний доступ, академічна свобода, 

громадська та соціальна відповідальність. 

Соціальна відповідальність на рівні університетської освіти це обов'язок 

використовувати гарантовані державою свободи та можливості, а також 

громадська повага до академічної свободи та інституційної автономії, що дає 

змогу встановлювати та передавати істину відповідно до етичних та професійних 

стандартів та відповідати на сучасні проблеми та потреби суспільства. 

Логічним є трактування рівного доступу до вищої освіти як такого, що 

відбувається без дискримінації за ознаками раси, статі, мови чи релігії чи 

економічних, культурних, соціальних відмінностей або фізичних вад, і включає 

активне сприяння у доступі для членів культурних та мовних меншин,  корінних 

народів, а також осіб з обмеженими можливостями, участь яких може мати 

велике значення для сектору вищої освіти та суспільства загалом.  

Підзвітність ЗВО передбачає функціонування на підставі чітких та 

прозорих систем, структур, механізмів, за допомогою яких держава, здобувачі 

вищої освіти та її провайдери, стейкхолдери та суспільство загалом можуть 

оцінювати якість впроваджуваних освітніх послуг та ефективність роботи штату 
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ЗВО в рамках дозволеного положеннями про академічну свободу та інституційну 

автономію. Вищеперераховані цінності є базовими, без них жоден ЗВО не в 

змозі функціонувати, інакше це суперечитиме світовим стандартам та цілям 

сталого розвитку.  

Заклади вищої освіти в усьому світі відчувають покладену на них 

відповідальність через збільшення попиту на більш кваліфіковану робочу силу 

та інноваційні підходи у мінливому світі. І глобалізація, і так званий новий етап 

розвитку людства «Індустрія 4.0» вимагають нового типу знань, а також нових 

форм оцінювання від керівників та фахівців. Сталий розвиток дуже важливий 

для розбудови потенціалу, коли поточні проблеми перетинаються та виходять за 

межі національних кордонів, що вимагає нової навчальної стратегії в т.ч. Всі 

університети, які прагнуть свого сталого розвитку та підвищення 

конкурентоспроможності, а також усвідомлюють шляхи прирощення ресурсного 

потенціалу, вводять концепції сталого розвитку у місію закладу та освітній 

процес через навчальні програми (НП), навчальні модулі, позакласну роботу, 

через семінари та публічні лекції, щоб сприяти синергії зусиль, якомога 

повнішому залученню персоналу та стейкхолдерів, що сукупно сприяє 

виконанню місії та прирощенню функцій антикризового менеджера (рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2. Діаграма Венна для демонстрації рівнів введення концепції 

сталого розвитку в освітній процес 
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Спільні сектори при групуванні способів демонструють ступінь свідомої 

залученості ЗВО до сприяння сталому розвитку. Тобто, розвиток вищої овіти 

зумовлений як глобалізаційнимим та суспільними потребами та викликами доби, 

так і розвитком економіки/ суспільства знань. Тому для ефективного досягнення 

стійкого розвитку через заклади вищої освіти можна виділити наступні освітні 

механізми (рис. 3.3). 

Ці механізми можуть також свідчити про еволюцію підходів до організації 

навчання в ЗВО та про вимірювання результативності освітніх послуг, а відтак – 

і про лідерські позиції університету. Якщо університет обмежує свою місію 

сприяння розбудові сталого розвитку лише включенням зазначених механізмів 

до навчальних дисциплін, які, на думку адміністрації ЗВО, найбільше дотичні до 

об’єкту, до прикладу географія, наука про навколишнє середовище, управління 

бізнесом, публічне адміністрування тощо, то цей ЗВО лише декларує залученість 

до сприяння сталому прогресу і не має лідерського потенціалу. 

 

 

Рис. 3.3. Механізми, за допомогою яких ЗВО сприяють сталому розвитку 

(укладено автором)    

 

Перепонами на шляху залученості університету до реалізації стратегії 

сталого розвитку (рис. 3.4) можуть бути відсутність так би мовити «політичної 

волі» у його керівного та управлінського центру, відсутність попиту та 

зацікавленості з боку внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів, включаючи 

студентів та співробітників, перенасиченість навчальної програми та інші цілі 

університетської місії, низька обізнаність на рівні всього ЗВО з концепцією 

сталого розвитку та шляхами її імплементації та ресурси, що зменшують 
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спроможність університету (його розмір, профіль, брак фондів для розробки та 

впровадження концепції сталого розвитку тощо). 

 

Рис. 3.4.  Бар’єри, які можуть стати на заваді сприянню сталому 

розвитку з боку ЗВО (укладено автором)    

 

З наведеного видно, що освітня галузь, створюючи потужний науковий 

бекграунд реформ, самотужки не спроможна сприяти сталому розвитку, а 

виключно в синергії з іншими акторами державного будівництва та 

стейкхолдерами. Така синергія ефективна в межах циклу від створення моделі до 

її впровадження та аналізу результатів з подальшим внесенням змін до 

первинної моделі з метою сприяння актуалізації завдань та відповідності 

результатів вимогам часу. Схематично це можна зобразити наступним чином 

(рис. 3.5). 

 

Рис. 3.5. Етапи забезпечення сталого розвитку держави 

 

Форму
вання 
моделі  

Науко-
ва база 

Реалі-

зація  

Аналіз, 
виснов

ки 



 241 

Тобто, лише коли органи державної влади, провідні науковці і дослідники, 

бізнес кола та представники громадянського суспільства об’єднають зусилля для 

розробки адекватної моделі сталого розвитку, інтегруючи відповідні знання, 

потім спільними зусиллями впроваджують напрацьовану модель на практиці, 

аналізують, роблять висновки за результатами імплементації визначених 

механізмів та на підставі цих висновків вносять корективи до концепції 

перспективного розвитку держави, лише тоді можна сподіватись на її 

результативність.  

Крім того, доведено, що в період змін університети завжди були в ценрі 

уваги з боку громадськості та інших учасників внутрішньодержавних та 

міжнародних процесів. Іншим фактом є надзвичайна адаптивність наукової 

думки та педагогічних методів до змін. Приміром, зі скасуванням кордонів для 

вільного руху коштів, товарів та персоналу, а атакож в світлі прогресу ІВО як 

освітньої концепції новітнього часу значно змінились умови перебування та 

навчання в університетах та кампусах для іноземців, вирізняючись 

студентоцентризмом, мультикультуралізмом та полілінгвізмом. Місія сучасних 

університетів передбачає прогресивні методики викладання у поєднанні з 

наукою та дослідженнями, а стратегія розвитку ЗВО узгоджена з національними 

пріоритетами та потребами, стратегічними цілями уряду. Однак на державному 

та інституційному рівнях варто контролювати, щоб будь-які зміни в галузі вищої 

освіти були стратегічними, а не реакційними, і враховували наслідки своєї 

діяльності для суспільства. 

 

3.2. Соцієтальні ролі інтернаціоналізації вищої освіти в державному 

будівництві 

 

Промислова революція та зміна соціально-політичної парадигми розвитку 

людства спричинила потребу перегляду доктринальних засад та терміносистеми 

багатьох наук. Теоретики соціологічної науки, яка, власне, і займається 

дослідженням умовам та процесів у суспільстві, закономірностей його розвитку 
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та суспільних трансформацій, на межі ХІХ-ХХ ст. у професійному дискурсі 

починають активно послуговуватись терміном «соцієтальний» замість 

«соціальний», мотивуючи тим, що останній не охоплює всієї сутності та 

характеру нового етапу трансформаційних процесів.  

Американський соціолог, професор Йєльського університету (США) В. 

Самнер вкладав в це поняття закономірності певної колективної або групової 

організації діяльності індивіда [4]. Його учень та послідовник, антрополог А. 

Келлер у своїх дослідженнях робив акцент на дослідженні організаційних 

аспектів життєдіяльності соціуму і прагнув унормувати цілісну теорію 

соцієтальної еволюції [5]. Інший американський соціолог, прихильник напряму 

структурного функціоналізму, Т. Парсонс розмежовує категорії «соцієтальний» 

та «соціальний» за аналогією з диференціацією у тлумаченні категорій 

«суспільне» та «соціальне». З-поміж іншого, Т. Парсонс приділяв особливу увагу 

дослідженню освітніх процесів та тенденцій, наголошуючи на ролі освітньої 

революції, яка «чинить глибокий та постійно зростаючий вплив на суспільну 

структуру зайнятості, особливо в напрямі загального підвищення адаптаційної 

здатності суспільства <...> революція в освіті через розвиток академічного 

комплексу й каналів практичного застосування наукових розробок дала старт 

перетворенню всієї структури сучасного суспільства» [6, c. 131]. Розробник 

теорії соціокультурної динаміки та один з лідерів теорії соціальної мобільності 

П. Сорокін описував соціальну систему як макроскопічний, інтегральний та 

динамічний культурно-соцієтальний комплекс [7]. 

Таким чином, соцієтальні цінності можуть бути визначені як сукупність 

моральних принципів, зумовлених динамікою розвитку суспільства, 

інститутами, традиціями та культурними орієнтирами. Ці цінності, по суті, є 

негласними настановами, які чинять вплив на суб’єкт-об’єктні відносини в 

межах соціальної системи з метою забезпечити адекватне співіснування між 

учасниками та сприяти сталому розвитку. Вони прогресивно формуються в 

процесі життєдіяльності людей та в корпоративній культурі, розмежовуючи 

припустиме та неприпустиме, бажане та дозволене, та найкраще 
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імплементуються в умовах колективного договору, який виробляють та 

приймають всі учасники. В управлінському контексті соцієтальні цінності мають 

важливе значення в процесі розробки та реалізації основних функцій. На 

інституційному рівні університети спираються на встановлені у суспільстві 

цінності при формуванні своєї місії та корпоративної культури, що стосується 

всіх стейкхолдерів та видів освітніх послуг. Функції держави, в першу чергу, 

регулятивні та контролюючі, вона регламентує загальну парадигму розвитку в 

рамках здорових відносин між суб’єктами та об’єктами суспільних відносин. 

Урядова та законодавча діяльність з-поміж іншого повинна бути спрямована на 

збереження соціальних цінностей за допомогою процедур правозастосування, в 

такий спосіб судова система та державні установи сприяютьзабезпеченню 

належного функціонування суспільства. 

З огляду на це, цілком обґрунтованим видається аналізувати освітні 

процеси, а надто такі революційні, як ІВО, крізь призму їх соцієтально-ціннісної 

значущості. По-перше, вища освіта є важливою ланкою суспільного життя на 

ряду з економічною, політичною та ін.; по-друге, за Т. Парсонсом, «соцієтальне» 

позначає «складну мережу взаємодіючих колективів та груп, що утворюють 

для індивіда систему підтримки соціальної ієрархії й вираження лояльності» [8], 

що абсолютно точно характеризує порядок та характер взаємодії та комунікації в 

галузі вищої освіти в розрізі інтернаціоналізації; по-третє, аналіз процесів в 

галузі вищої освіти передбачає вивчення їх впливу на суспільство як цілісну 

систему.  

Реалії сучасної доби цивілізаційного розвитку ставить перед галуззю вищої 

освіти вимоги створення й перманентного оновлення парадигми, яка б 

забезпечувала відповіді на всі виклики для людства в умовах глобалізованого 

світу та тенденції до інтеграції та монетизації всіх процесів. Доба суспільства/ 

економіки знань визначає сферу вищої освіти стрижневою в конструкції ієрархії 

та взаємозв’язків суспільства XXI ст. та наділяє повноваженнями контролю за їх 

соцієтальною детермінацією та релевантністю. Осмисленню соцієтальних 

детермінантів розвитку сучасної освіти присвячували свої роботи українські 
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дослідники М. Романенко, Е. Венгерова, О. Панфілов та ін. [9]. Останні в 

спільній науковій публікації висловлюють думку, що основними соцієтальними 

детермінантами, що визначають сучасний стан розвитку світової освіти, є низка 

освітніх революцій, процеси глобалізації та інформатизації світового простору. 

Далі автори констатують, що перша революція в освіті почалася з виникнення 

всередині первісних общин особливого інституту соціалізації підростаючих 

поколінь, що забезпечувало цілеспрямоване накопичення, систематизацію й 

успадкування знань. Це створило духовні передумови першого економічного 

перевороту – неолітичної революції, яка знаменувала перехід від 

господарювання привласнювального типу до виробничого господарювання. 

Друга революція в освіті була пов’язана з винаходом писемності, математичної 

символіки і методів складних обчислень, вона відбулася в епоху рабовласництва 

і проявилася в появі відокремленої від суспільного виробництва особливої сфери 

діяльності, школи, і нової групи в системі розподілу праці – педагогів-

професіоналів, ця революція підготувала вступ до «залізного віку» і стала 

найважливішим фактором розквіту античної культури. Третя революція в освіті 

сприяла поширенню наукових знань і формуванню критичного способу 

мислення та підготувала ґрунт для звільнення і зльоту людського духу в епоху 

Відродження, для реформаторсько-протестантських ідей, що відображали 

інтереси виступаючої на авансцену історії європейської буржуазії, крупна 

машинна індустрія зламувала не тільки старий спосіб виробництва, але й звичні 

стереотипи мислення і традиційні системи цінностей. Четверта революція в 

освіті, яка стала наслідком першого промислового перевороту і була 

технократичною за своїм характером, надала головній продуктивній силі – 

робітникові – принципово нових властивостей і сама стала однією з 

найважливіших причин другої промислової, а точніше, науково-технічної 

революції, що почалася в кінці першої половини XX ст. [9]. 

Соціальна відповідальність та соціальна залученість як елементи 

університетської місії й основні цінності виконуваних функцій існують у 

світовій вищій освіті протягом не одного десятиліття, але додана до переліку 
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місій інтернаціоналізація вищої освіти вивчається переважно з точки зору її 

впливу на університетську громаду, залишаючи поза фокусом уваги її вплив на 

місцеві громади району розташування ЗВО. Опосередкований та безпосередній 

вплив ІВО на суспільство та формування соцієтальних основ та перспектив для 

державного будівництва потребують додаткового вивчення та аналізу. Окрім 

того, часто теоретики ІВО спрощують розуміння загальної інфраструктури 

міжнародної освіти до академічної мобільності, не беручи до уваги факт, що 

вона тісно поєднана із цінностями, які виключають будь-які прояви 

нетерпимості у міжнародній комунікації, а ці цінності найкраще виховувати 

через правильно унормовану інтернаціоналізацію вдома. Тому поширення 

проявів ненависті та шовінізму, нацизму, расової нетерпимості повинно 

викликати серйозне занепокоєння в академічних та соціальних колах та нагальне 

реагування, адже саме ЗВО володіють інструментами артикуляції та виховання 

основних цінностей, таких як відкритість до змін, універсалізм та мир, та здатні 

мобілізувати свідомі прошарки суспільства на соціальний, політичний та 

економічний опір. Крім того, викликами сучасному суспільству є численні 

екологічні катастрофи та кліматичні зміни, зміни навколишнього середовища, 

глобальне потепління, економічна нерівність, глобалізація ринку праці, 

антиглобалізм на фоні повернення до націоналізму, радикалізація, 

антиінтелектуалізм, популізм. Все це формує політику держав та настрої в 

суспільстві, з’являються пов'язані проблемні зони – зростання ультраправих сил 

в Європі, Brexit, торгівельні війни тощо. Вони також викликають полеміку в 

засобах масової інформації, формують соціальну та академічну проблематику, 

ставлячи завдання для інтернаціоналізації досліджень. І це – не дивно з огляду 

на реальний та потенційний економічний та соціальний вплив по всьому світу. 

Отже, першочергове завдання для дослідників та лідерів ІВО на сьогоднішній 

день полягає у тому, щоб концептуалізувати, впровадити в загальну стратегію 

університетської освіти та акцентувати таку її складову, як соціальна 

відповідальність. При адекватній стратегії ІВО не повинно виникати дисбалансу 
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між відповідальністю ЗВО перед місцевою громадою (національний рівень) та 

міжнародними партнерами (інтернаціональний вимір).  

Аналіз систем цінностей уможливлює виділення домінуючих цінностей та 

їх здатність змінюватись під впливом тих чи інших культур та культурних 

парадигм, а також спостереження за проявами ІВО з метою виявити різні норми 

та ролі для державного будівництва. ІВО містить в собі подвійний акцент: по-

перше, на процесах в рамках видів діяльності, що передбачає ІВО, а по-друге, на 

методах реалізації окреслених дій, як от розвиток компетенцій, створення 

культурних середовищ, відкритих для різноманіття, навчання впродовж життя та 

взаємодія з представниками різних культур для кращого міжкультурного 

розуміння. На цих аспектах зосереджуються майже всі сучасні визначення ІВО, 

унормовуючи діяльність університетів та здобувачів освіти.  

Зв'язок ціннісних та культурних аспектів з досвідом інтернаціоналізації 

важливий з кількох причин. По-перше, це нормалізує критичний аналіз 

ціннісних пріоритетів та культурних парадигм, тому що ціннісні пріоритети 

мотивують індивідуальні та колективні дії, формують готовність до змін, 

схильність бачити зміни як бажані, визначають правила та процедури отримання 

та поширення знань. По-друге, висвітлення ролі ціннісних та культурних 

пріоритетів у розробці норм ІВО фокусується не лише на її внутрішніх 

структурах, а й на функціонуванні в якості механізму надання, 

інституціоналізації та увічнення таких цінностей. По-третє, перехід до ціннісно-

орієнтованого розуміння інтернаціоналізації актуалізує питання гендерної, 

расової, етичної нерівності.  

Така складність та поліаспектність концепту ІВО, з одного боку, суттєво 

ускладнює його усвідомлення, призводить до термінологічної багатозначності, а 

з іншого – стимулює пошуки концепцій для пояснення і адекватного 

послуговування ІВО для ефективного державного будівництва. З цією метою 

доречно розглянути ІВО з точки зору неоліберальної концепції та ліберально-

гуманістичних перспектив. Неоліберальна концепція через економічні 

імперативи глобалізації сприяла тому, що університети дедалі більше 
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орієнтуються на споживача та ринок, адже неолібералізм – це домінування 

ринку та економіки в усіх аспектах суспільного життя. У рамках неоліберальної 

парадигми уряди зменшують своє регулювання економіки та дозволяють ринку 

саморегулюватися. У галузі вищої освіти індивідуальність (автономія), 

підприємливість та конкуренція стають основною метою. У державному секторі 

студенти стають споживачами та покупцями послуг. Вплив на вищу освіту 

полягав у збільшенні управлінського потенціалу, більшої «прозорості» у вигляді 

додаткового адміністрування та нагляду за працівниками та акцентом на 

вимірюваних результатах. Науковець Рон Барнет з посиланням на концепцію 

Ліотара стверджує, що «маркетинг став новою універсальною темою, яка 

проявляється у комодизації процесів викладання та досліджень та в будь-який 

інший спосіб, за допомогою якого університети відповідають новим критеріям 

функціонування на місцевому та на глобальному рівнях, акцентуючи увагу на 

вимірюваних результатах» [10, с. 316]. 

Щоб повно розкрити всі перспективи, варто зазначити, що неоліберальний 

економічний дискурс має сильний вплив на сферу вищої освіти у всьому світі і в 

тому, що стосується визначення цінностей інтернаціоналізації концепції 

глобального громадянства. Через те, що вища освіта часто розуміється як товар 

відповідно до Генеральної угоди про торгівлю послугами, простежується 

тенденція до комерціалізації ЗВО та прагненні до підзвітності у вищій освіті. З 

цієї точки зору порушується один з принципів сучасної вищої освіти – 

університетська автономія, що в свою чергу зменшує діапазон можливостей для 

етичної реалізації ІВО, створюючи спокусу використати університет як мандат 

на управління для забезпечення інституційної та/ або національної 

конкурентоспроможності. 

В рамках неоліберальної парадигми соцієтальна роль університетів 

зосереджується на підготовці універсальних спеціалістів, які будуть 

затребуваними на ринку праці, роль ІВО – забезпечення умов та компетенцій для 

подальшого працевлаштування на міжнародному ринку. Дослідження Р. Барнета 

свідчать про те, що «відбувається перехід до перформансності, коли менше 



 248 

вартує те, що люди знають, і більше – що вони вміють робити» [11, с. 321]. 

Зосередження уваги на профільних та професійно орієнтованих знаннях та 

компетенція (тверді навички, the hard skills) та створення ступеневих програм у 

сферах вдалої монетизації отриманих знань відповідно до кон’юнктури ринку  

(наприклад, управління бізнесом) посилює обґрунтування соцієтальної ролі ЗВО 

у сприянні працевлаштування випускників. Зважаючи на поточний тиск на 

університети обставин, що включають необхідність диверсифікувати джерела 

фінансування, оскільки доступ до державних коштів стає більш обмеженим, та 

посилення міжнародної конкуренції як студентів, так і ресурсів, цілком 

обґрунтованим видається рух до підприємництва та посилення менеджменту в 

рамках вищої освіти. Управління складними організаціями, якими є 

університети, що мають доволі великі бюджети, людський капітал, фізичну та 

інтелектуальну власність, вимагають від університетів балансу між 

економічними імперативами та усвідомленими ними обов'язками перед 

суспільством. 

Ключова критика неоліберальних поглядів щодо вищої освіти полягає в 

тому, що вони не враховують низку проблем, які сучасний світ ставить для 

студентів та випускників. Це тому, що реальність, в якій працюють сучасні 

університети, насправді є суперкомплексною. Як зазначає Р. Барнетт: «самі 

рамки, за якими ми орієнтуємось у світі, весь час ставляться під сумнів. 

Надскладність позначає крихкий світ, і його крихкість спричинена не лише 

соціальними та технологічними змінами; вона також залежить від того, як ми 

розуміємо світ, у тому, як ми розуміємо себе, і в тому, як ми почуваємось 

захищеними щодо своєї дії у світі» [11, с. 323].  

Саме сприйняття світу і своєї ролі в ньому відповідає ліберально-

гуманістичній концепції, формуючи думку, що метою університетів повинно 

бути таке навчання та виховання здобувачів освіти, щоб вони були здатні 

осмислити складний світ навколо них, зрозуміти свою ідентичність всередині 

нього і мати здатність процвітати, інакше кажучи – готувати людей до активної 

позиції в суспільстві. Тому університети вважаються відповідальними за 
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створення публічних просторів для ініціювання та розвитку дискусій з цілого 

ряду питань, а також розвитку у випускників широкого світосприйняття. Ці цілі 

пов'язані з підходами до навчання та викладання, які заохочують критичне 

мислення та активні дискусії, а не ставлять за пріоритет оволодіння певними 

сферами знань чи навичок для працевлаштування. Крім того, у неоліберально 

сфокусованому університеті, як відмічає В. Каруана, характеристики випускника 

відповідають ліберальній ідеї громадянина, який є індивідуалістичним, пасивним 

та приватним, деполітизованим або трактує політичну участь як право на 

реалізацію залежно від індивідуального бажання чи потреби і має ґрунтовні 

навички та знання, необхідні для гарантованого працевлаштування [12, с. 4]. З 

ліберально-гуманістичної точки зору до цього набору якостей та здібностей 

додається ще набір суспільних цінностей, тобто навичок для життя, щоб мати 

можливість реалізуватись не лише як спеціаліст в певній професії, а й як 

громадяни в суспільстві (м’які навички, the soft skills).  

М'якими називають міжособистісні навички, за допомогою яких людина 

будує комунікацію з іншими, виконує творчу роботу, працює у стресових 

умовах, в який спосіб вона долає їх та ін. Це професійні навички/ компетенції, 

як, наприклад, знання з обліку та аудит чи молекулярної фізики. М'які 

компетенції складаються з особистих атрибутів, комунікативних навичок та 

здібностей, а також особистісних якостей, які відрізняють людей із однаковим 

набором фахових навичок один від одного. Тобто, м'які навички – це 

персональний унікальний код успіху, пристосування до умов праці в 

полікультурному та полілінгвістичному світі без кордонів, це щось, що дає 

кожній людині конкурентоспроможні переваги перед іншими на робочому місці 

та в житті, як, до прикладу, навички комунікації, лідерства, трудової етики, 

творчого підходу до вирішення проблеми, тайм-менеджменту, здатність 

працювати в команді. І саме ці маркери визначені як стратегічні цілі ІВО.  

Вивчивши стан наукової розробки питання, констатуємо подвійний вплив 

ІВО на розвиток м’яких компетенцій. З одного боку, мультикультурне 

середовище якнайкраще сприяє розвитку здатності працювати в команді, 
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прирощувати терпимість, долати труднощі, викликані мовним бар’єром, 

розвивати міжкультурні комунікативні здібності. Проте міжнародні дослідження 

демонструють і інший вплив ІВО на цінності та компетенції. 

Так, приміром, виходячи з того, що більше написано про те, як розробити 

та впровадити проблемо орієнтоване навчання (problem based learning, PBL) та 

які його переваги порівняно із традиційним підходом виховання професійних 

компетенцій, ніж про відстежування фактичної групової динаміки, наприклад, 

про те, як члени групи домовляються між собою при розбіжності поглядів та як 

вони контролюють свої емоції, коли виникають труднощі, канадськими 

науковцями було проведено дослідження за участі 160 випускників, які брали 

участь в експерименті у вигляді проблемо орієнтованого навчання. 

Досліджувався досвід роботи в полікультурній групі. 32% респондентів чітко 

відмічають цей досвід як негативний, причому негативні емоції були пов’язані з 

особистісними конфліктами та емоційною напруженістю всередині групи, які 

було важко владнати власними силами [13]. Динаміка групової взаємодії стає ще 

складнішою, коли групи різноманітні та члени не готові до участі в ситуаціях, 

коли правила участі невідомі [14; 15]. Незважаючи на те, що міжкультурне 

навчання є однією з основних цілей інтернаціоналізації, ресурсний потенціал 

міжнародних, полікультурних груп для розвитку міжкультурних 

компетентностей не завжди приносить користь. Якщо здобувачі вищої освіти 

наполягали, щоб залишитись зі своєю групою (з однаковими чи схожими 

культурними, релігійними, мовними атрибутами), і якщо викладачі вважали за 

необхідне обєднати їх для роботи в цій групі, то зникають умови для кооперації 

представників різних культурних груп, а отже – і можливості для 

міжкультурного навчання будуть втрачені.  

Групова робота в культурно різноманітних колективах в рамках ІВО стали 

також предметом дослідження австралійських науковців Волета та Анга, які, 

виходячи з результатів опитування місцевих та міжнародних студентів-

учасників дослідження про природу бар'єрів, що перешкоджають соціальній 

взаємодії під час навчання в такого роду групах, виявили п’ять типів бар'єрів: 
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культурно-емоційна спорідненість; мова; прагматичний підхід; упередження або 

апатія; контекстуальні фактори. Найчастіше згадуваними бар'єрами були ті, що 

належать до культурно-емоційних та лінгвістичних прив’язаностей та 

схожостей. Поясненням може слугувати мислення «на одній хвилі», ідентичний 

стиль спілкування та почуття гумору [14, с. 10]. Як місцеві, так і іноземні 

студенти заявили, що взаємодіяти з людьми, яких вони добре знали/ розуміли, 

було набагато простіше, оскільки вони могли передбачити їх реакцію та вміти 

донести свою точку зору, якщо бачення в чомусь не співпадали. Під час 

дослідження траплялись нечисленні випадки змішування учасників з різних 

груп, і, коли це ставалося – як правило, випадково за словами студентів –

учасники виключно позитивно оцінювали такий досвід роботи в міжкультурній 

групі. Деякі студенти констатували, що на гармонію та ефективність роботи в 

групі може впливати більше особистісний аспект, ніж принадлежність до певної 

культурної групи її членів. Однак, навіть після позитивного досвіду в змішаній 

групі, студенти сказали, що, якщо б їм надавали вибір, вони все-таки віддали б 

перевагу виконанню завдань в групі однолітків з того ж культурно-етнічного 

походження. 

Значення культурних вимірів як факторів, що гальмують взаємодію малих 

груп місцевих та міжнародних студентів, також було підкреслено в недавньому 

дослідженні С. Райт та Д. Ландера. Вони виявили значні відмінності у швидкості 

встановлення вербальної взаємодії у двоетнічних групах порівняно з 

моноетнічними групами. Не можливо переконливо обґрунтовувати такий 

прогрес виключно мовними аспектами, проте дехто стверджує, що змішаним 

групам просто потрібен додатковий час та стимул для подолання їх 

лінгвістичних відмінностей [16].  

Зв'язок між міжкультурним досвідом та ставленням до виконання групових 

завдань у змішаних групах також досліджувався емпірично. Цей досвід цікавий в 

межах досліджуваної тематики, оскільки отримані результати можна 

використовувати у мотиваційній частині стратегій ІВО (національної та 

інституційної) та при розподілі повноважень, виходячи з попереднього досвіду 
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та соціокультурних установок. У звіті за результатами вищезгаданого 

дослідження С. Волета за участі понад 600 студентів зазначається, що студенти 

зі значним міжкультурним досвідом, з яких більшість дво- або багатомовні, мали 

значно більш позитивне ставлення до групової роботи загалом та групової 

роботи у змішаних групах місцевих та іноземних студентів, ніж студенти із 

монокультурних груп [15]. Група монокультурних та одномовних студентів 

виказала найменш позитивне ставлення до формату групової роботи. 

Взаємозв'язок між рівнем міжкультурного досвіду та ставленням до завдань у 

групах з різним соціокультурним походженням відображався в оцінках студентів 

відповідно мотиваційних та емоційних аспектів групової роботи. Ще одним 

підтвердженням значущості особистого міжкультурного досвіду став аналіз 

самостійного вибору складу групи. Виявилось, що дві третини австралійських 

студентів обрали змішані групи, що складались з представників двох і більше 

соціокультурних груп, і лише 8% віддали перевагу групам, до складу яких 

входили лише представники автентичного населення [15]. В цілому, ці 

результати підтверджують припущення, що мотивація, соціо-лінгвістичний та 

соціально-емоційний зв'язок є важливою детермінантою, а за відсутності – 

гальмуючим фактором для змішування між представниками різних культур та 

носіями різних мов, в т.ч. в рамках реалізації ІВО. З точки зору саморегуляції, 

можна очікувати, що, якщо демонструвати переваги інтернаціональних груп в 

плані розширення міжкультурних компетенцій, то у порівнянні з іншими 

факторами вони розглядатимуться як домінуючі над соціо-емоційним 

дискомфортом і характеризуватимуться тривалішим адаптаційним періодом, 

позаяк і далі в рамках реалізації ІВО і місцеві, і міжнародні студенти 

обиратимуть менш емоційно затратний варіант – формування груп своїх 

однолітків з ідентичними комунікаційними здібностями, нівелюючи ціннісні 

орієнтири та мету ІВО.  

Подані висновки актуалізують питання дотримання основних ціннісних 

орієнтирів ІВО та формулюють потребу у ретельно розробленій та 

контрольованій соціальної інженерії. Більшість студентів, опитаних в ході різних 
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експериментів, погодилися з тим, що саме університети несуть відповідальність 

за активізацію соціальної згуртованості та міжкультурного навчання як частину 

власної етичної політики [17]. Інакше кажучи – за дотриманням та поширенням 

соцієтальних цінностей засобами ІВО. Отже, при розробці стратегії ІВО 

важливим виявляється не лише здійснення фізичної мобільності, а й дотримання 

стратегії інтернаціоналізації навчальних програм,  тобто інтернаціоналізація 

повинна бути не фрагментарною, а комплексною та всеохоплюючою на підставі 

загальної концептуальної основи для керівництва ініціативами, що сприяють 

міжкультурній компетентності, навичкам та впевненості для продуктивних 

міжкультурних взаємодій, закладених у процесі навчанні 

У такому розрізі викристалізовується наступний аспект, який виступає 

контр-стратегією інтернаціоналізації як підвиду стратегії глобальних асиміляцій 

в галузі освіти – збереження ідентичності в мультикультурному просторі на 

особистісному, інституційному та державному рівнях. Інтернаціоналізація 

сектору вищої освіти, без сумніву, додала як переваг сектору з точки зору 

культурного розвитку та розуміння, так і створила певні виклики, які як раз і 

пов’язані зі зміною навчальних та дослідницьких стратегій, стрімким розвитком 

міжнародної академічної мобільності, кампусів та освітою для студентів-

іноземців, а, отже, впливають на соціокультурну ідентичність. 

З точки зору соцієтальних ролей ІВО як способу прирощення 

міжнародного компоненту в національних структурах вищої освіти, що 

інтегрується з-поміж іншого і за допомогою мовної інтервенції в освітній процес 

через зрозумілі демографічні процеси, важливо відмітити, що  ідентичність є 

продуктом, а не джерелом мовних та інших семіотичних практик, а тому є 

соціальним та культурним явищем, а не особистою внутрішньою психологічною 

позицією. Зростання соціокультурної ідентичності в умовах потрапляння в 

мультикультурне та полілінгвістичне середовище частіше виявляється 

природною, ніж усвідомленою реакцією, конструкцією сприйняття та уявлення 

інших людей, а частково – результатом впливу сильніших та домінуючих (на 

підставі різних історичних, ситуативних та/ чи ціннісних факторів) у порівнянні 
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з автентичними ідеологічними процесами та структурами, а також різноманітних 

мовних взаємодій. Тобто, у дуже загальному та широкому розумінні 

ідентичність – це соціальне позиціонування себе та інших. 

Таким чином, можна зробити висновок, що ІВО, яка на макро рівні 

традиційно виступає як прискорювач мобільності, асиміляції, адаптації і 

напрацювання спільних галузевих вимог та стандартів, на мікро рівні здатна 

виступати каталізатором прирощення національної самоідентифікації та 

соціокультурної ідентичності її учасників. Виходячи з таких міркувань, 

дослідники Р. Роадз та К. Зеленій називають університети «одним із останніх 

кордонів для глобально орієнтованого населення» [18, с. 42]. Подібну думку 

обстоює і М. Карлберг, який стверджує, що «університет відомий як один із 

бастіонів націоналізму та активізму в країні, тому є науковці, які дуже обережно 

ставляться до того, як університет визначає інтернаціоналізацію – тим більше, 

що існує загальне уявлення про те, що інтернаціоналізація повинна бути 

орієнтована на іноземні установи, західну освіту і неоліберальний порядок 

денний» [19, с. 131]. Очевидно, що для виконання окреслених функцій в рамках 

ІВО університети мають дві опції: міжнародну академічну мобільність та 

інтернаціоналізацію вдома. Академічна мобільність у свою чергу створює 

передумови для нерівності у доступі через фінансові, лінгвістичні, релігійні, 

політичні та інші мотиви. Інтернаціоналізація вдома виступає інструментом 

вирівнювання такої нерівності. Готуючи місцевих студентів бути обізнаними з 

питаннями глобальних викликів та процесів та водночас бути резистентними до 

націоналістичних проявів, що потенційно можуть виникнути при реалізації 

фізичної академічної мобільності, державна політика має за мету за допомогою 

ЗВО впливати на виховування більш відкриті, толерантні та свідомі покоління, 

як влучно уточнює Д. Кіллік, «не глобальних громадян, а «глобальних» я» [20, с. 

29]. Т. Гартон-Еш зазначає, що «багато міжнародних організацій і навіть окремі 

заклади вищої освіти працюють в цьому напрямку. Тим не менш, 

неоліберальний рух глобалізації міг би рухатися до встановлення «глобалізації 

антиглобалізації, інтернаціоналізації націоналізму, популярного фронту 
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популізму» [21]. Враховуючи нинішній економічний та політичний порядок 

денний, університети повинні залишатися бастіоном для співпраці між народами 

та націями незалежно від політичних режимів та геополітичних реалій. Тільки 

керуючись прагненням до глобального розмаїття, спільних знань та досліджень, 

орієнтованих на загальне благо, університети можуть виступати інструментом 

нівелювання будь-яких політичних, економічних та ідеологічних перепон, що 

розділяють світ та посилюють диспропорції, і дієвим інструментом виступають 

соцієтальні цінності ІВО. 

В контексті інтернаціоналізації університетської освіти на фоні 

глобалізаційних тенденцій у промисловості та торгівлі зросла популярність всіх 

проявів ІВО, особливо мобільності людей та послуг, при цьому ринок праці 

формулює запит на працівників з міжнародно визнаними документами про 

освіту. Європейська стратегія освіти, затверджена Болонською декларацією 

(1999) та низкою інших угод, визначила процедури отримання наукових ступенів 

та розробки системи контролю якості вищої освіти, встановила пріоритет ІВО 

серед інших освітніх практик формулюють вимоги до рівня володіння 

іноземними мовами, в першу чергу англійською, не тільки для студентів, а й для 

викладачів фахових дисциплін іноземними мовами. У зв’язку з цим органи 

державної влади багатьох країн Європи затвердили норми або бажані орієнтири 

щодо рівнів володіння англійською мовою для студентів, викладачів англійської 

мови та фахових дисциплін, визначених за шестирівневою шкалою 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (2001).  

Аналіз національних вимог до рівня володіння англійською мовою різних 

акторів освітнього процесу у європейському регіоні виявив наступні обов’язкові 

або рекомендовані маркери (табл. 3.1). Ми свідомо уклали свою таблицю на 

основі результаті дослідження Британської Ради в Україні із зазначенням 

показників країн, які за рівнем розвитку та історичним бекграундом можна 

поставити в один ряд з Україною. Так, Узбекистан, Росія та Україна ведуть 

відлік незалежного від керівного центру СРСР урядування з 1991 р.  
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При цьому Росія завдяки вагомішим ресурсам та більшій території могла б 

мати значніший прогрес у розвитку ІВО, проте ізоляційна політика, стратегія 

зовнішньої політики та імперські амбіції сформували політику внутрішньої 

замкненості та функціонування системи вищої освіти для забезпечення потреб 

внутрішнього ринку праці, промислового та фінансового секторів. 

Таблиця 3.1 

Орієнтири за секторами  

(за результатами дослідження Британської Ради) 

Країна Випускники 
університетів 
(нелінгвістичного 
спрямування) 

Випускники 
університетів 
(лінгвістичного 
спрямування) 

Викладачі 
англійської мови 
в університетах 

Викладачі 
англійської мови 
професійного 
спрямування, 
викладачі 
фахових 
дисциплін 

Албанія  C1 C2 C1 C2 

Македонія  ? C1 C1  C1 

Росія  Критерії ще не встановлено 

Сербія  B2  C2 ?  ? 

Туреччина  Критерії ще не встановлено 

Узбекистан  B2  C1 C1  C1 

Україна  B2 Критерії ще не 
встановлено 

B2  B2 

 

Македонія та Сербія теж тривалий час перебували у складі союзного 

утворення – соціалістичної федеративної республіки, тому розвиток незалежної 

держави нараховує приблизно однаковий перелік етапів та проблем. Туреччина 

вважається впливовим актором міжнародних відносин і регіональним лідером з 

прогресивною стратегією національного розвитку, метою якої є вступ до ЄС, а, 

отже, і вимоги, і прогрес гармонізації повинен бути схожий з українським. 

Албанія також має досвід перебування під комуністичним режимом, військових 
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дій на своїй території на початку незалежності та відновлення держави після 

них. Перебуваючи у статусі країн-кандидатів на вступ до ЄС, Албанія, Сербія та 

Північна Македонія виявились найуспішнішими в імплементації мовної 

політики ЄС та в програмах державного розвитку приділяють велику увагу 

вивченню англійської мови, введенню вимог до рівня володіння нею на всіх 

освітніх рівнях. Туреччина, попри такий самий статус, має багато культурних, 

релігійних, фінансово-економічних та інших контактів з арабським 

мусульманським світом, рівень економічного розвитку та освіченості населення 

та досвід вимушеної інтернаціоналізації через військові дії в Сирії, все ще не 

встановила чітких критерії до рівня володіння англійською мовою, що може 

свідчити або про відсутність зацікавленості в комплексній ІВО, або в 

альтернативних підходах до визначення вектору зовнішньої політики. 

Узбекистан за рахунок адекватної експорто-орієнтованої державної економічної 

політики швидко підлаштував під вимоги кон’юнктури ринку всі галузі 

державної політики, в т.ч. галузь освіти, науки та досліджень, що займаються 

теоретичною розробкою та пришвидшують прогрес розвитку домінуючих 

пріоритетних галузей народного господарства. Саме розвитку англійської мови 

держава надає велику вагу та значущість для того, щоб вивести державу у статус 

регіонального торгового та сировинного лідера. Україна, попри активізацію 

процесу гармонізації освітньої політики з політикою ЄС і підтримку викладання 

англійської мови з боку керівництва державою, демонструє відставання у 

впровадженні засад європейської мовної політики та потребу в реформуванні 

засад викладання та вивчення англійської мови в системі університетської 

освіти. 

Проблема української вищої освіти полягає в тому, що навчальні 

дисципліни за аналогією з радянськими часами сприймаються просто як набір 

тем для вивчення в межах визначеної МОН України програми, без врахування 

міжнародного досвіду і потреб ринку праці. Вивчення іноземних мов – не 

виключення, і, хоча університети мають відносну свободу організації 

навчального процесу, поки що спостерігається незначне усвідомлення того, що 
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мова – це засіб комунікації, а не лише навчальна дисципліна. Саме такий 

формалізований підхід і призвів до низьких результатів рівня володіння 

англійською мовою, що підтверджує дослідження Британської Ради в Україні 

«Інтернаціоналізація українських університетів у розрізі англійської мови» в 

рамках проєкту «Англійська мова для університетів». Так, укладачі звіту за 

результатами проєкту Род Болайто та Річард Вест, дослідивши стан реалізації 

мовної політики у 15 ЗВО України, констатують, що кожен університет має 

власну політику щодо того, коли робити перехід від англійської мови загального 

спрямування до англійської мови професійного спрямування, а в самій програмі 

більшості досліджених університетів взагалі немає або дуже мало дієвих 

підходів до викладання англійської мови в академічних колах. Багато студентів 

скаржились на брак послідовності та цілісності методики викладання. Цей 

висновок збігається із висновком попереднього допроєктного дослідження 2004 

р.: результатом відсутності національної програми з англійської мови 

професійного спрямування в Україні є відсутність послідовності в структурі та 

змісті навчальних планів для студентів ЗВО. І, хоча в 2005 р. було прийнято таку 

національну програму, на момент проведення дослідження та укладення звіту за 

його результатами нею не користувались у жодному з досліджених університетів 

[22]. 

Наслідками недальновидної державної політики та несистемного 

інституційного підходу є низькі позиції українських ЗВО в міжнародних 

рейтингах, неможливість повноцінно долучитись до процесу ІВО в частині 

вхідної академічної мобільності через брак англомовних програм та програм 

подвійних дипломів, визнаних в Європі, та вихідної мобільності через низькі 

комунікативні здібності іноземною мовою українських студентів та дослідників. 

Попри все наразі державна політика України надає більше можливостей для 

покращення рівня володіння іноземними мовами саме через активну позицію 

щодо вступу до ЄС як зовнішньополітичного пріоритету держави та активно 

впроваджувану українськими ЗВО практику міжнародних студентських обмінів, 
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гостьових лекцій та візитів провідних науковців, що становлять частину 

загальної практики ІВО. 

Окрім позитивного впливу ІВО на поширення і дотримання соцієтальних 

цінностей шляхом інтеграції міжнародних, міжкультурних та глобальних 

аспектів та перспектив у мету, функції університетів та надання освіти й 

виховання студентів як глобальних громадян з досвідом міжкультурної кооптації 

та розуміння інших соціокультурних парадигм, нажаль, спостерігається і 

негативний її вплив через спотворене розуміння її призначення. 

Найпоширенішим мотивом негативного сприйняття ІВО в суспільстві та 

академічних колах є певні шахрайські механізми впровадження транскордонної 

співпраці, а саме – так звані «фабрики дипломів» або «фабрики ступенів» 

(diploma/ degree mills), що значно нівелює закладені в неї цінності. 

Як уже зазначалося, транскордонна освітня діяльність передбачає перетин 

культурних, мовних, законодавчих, а також національних і часто 

міжконтинентальних кордонів, її можна здійснювати у різних національних 

контекстах одночасно. Для подолання цього негативного прояву міжнародної 

співпраці в галузі вищої освіти варто посилити нормативно-правове 

регулювання її різних видів і типів, чітко регламентувати у національному, 

регіональному та міжнародному правовому полі процес створення та 

функціонування таких установ.  

Часто терміни «фабрика ступенів» та «фабрика дипломів» вживаються у 

академічному дискурсі синонімічно та взаємозамінно, але все ж таки їх варто 

розрізняти: «фабрика ступенів» видає дипломи незареєстрованих установ, в той 

час як «фабрика дипломів» видає підроблені дипломи реальних університетів 

[23]. Термін «фабрика дипломів» також застосовується відносно ЗВО, що 

працює на законних підставах, але має мінімальні вимоги для вступу, низьку 

якість освітніх послуг та незначний рівень працевлаштування випускників. Такі 

установи та їх політика підривають авторитет вищої освіти як найвищої цінності 

суспільства знань і нівелюють інші переваги транскордонної міжнародної освіти.    



 260 

Подібні негативні прояви ІВО змусили теоретиків, дослідників та 

керівників ЗВО з усього світу об’єднати зусилля у виробленні принципів 

«етичної інтернаціоналізації», які б слугували гарантією збереження 

основоположних соцієтальних цінностей ІВО. Міжнародна команда проєкту 

«Етична інтернаціоналізація у освітньому науковому проєкті» (Ethical 

Internationalism in Higher Education Research Project, EIHE), що реалізовувався на 

базі Університету Оулу (Фінляндія) у партнерстві з 20 університетами з дев'яти 

країн світу у 2012-2015 рр., досліджували норми такої інтернаціоналізації, 

вивчаючи глобальні етичні проблеми, що виникають в ході реалізації ІВО. 

Впродовж проєкту було сформульовано загальні принципи поняття «етична 

інтернаціоналізація», які повинні слугувати для інституцій маркерами 

відповідності/ невідповідності здійснюваних впроваджуваних практик. До цих 

маркерів, зокрема, відносяться: 

• зрозумілість: вивчення причин нерівності у вищій освіті та 

формування гіпотез та підстав до її появи;  

• інакомислення: артикульована позиція не дотримуватись правил, 

принципів та приписів, що ведуть до нерівності, визнаючи свою співучасть у цих 

самих структурах; 

• солідарність: збори за участі різних груп учасників [24, с. 785-786].  

Доктор К. Пашбі, представник Університету Альберти (Канада), який був 

одним з партнерів у проєкті EIHE, колишній президент ЄАМО, припускає, що 

«для університетів в основу «етичної інтернаціоналізації» повинно лягти 

справедливе ставлення до міжнародних студентів, абсолютно прозорі практики 

прийому на навчання, підтримка різноманітності та мультикультурності в 

аудиторіях, стипендії на основі потреб та ін. прояви гуманізму» [25, с. 370].  

До несправедливих практик ІВО багато науковців відносять неефективний 

розподіл і спрямування міжнародних освітніх ініціатив, зокрема на користь 

Півночі та/ чи Заходу, що лише сприяє зростанню нерівності в та 

несправедливості з точки зору доступу та можливостей. Саме тому науковці (Ф. 

Альтбах (2004), Гарсон (2012)) періодично піднімають питання інституційного 
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доступу на Півдні чи Сході до ресурсів та публікацій [26; 27]. Крім того, ще 

більш «неетичним» та порушуючим струнку архітектуру ціннісних концепцій 

ІВО науковці вважають навіть не тенденцію до отримання підвищеного 

економічного зиску від надання освітніх послуг іноземним громадянам, а 

збереження імперіалістичних поглядів в деяких теоріях дослідників 

університетів Півночі та позиції меншовартості у концепціях науковців Півдня, 

що, на їх думку, може призвести до виховання ще не одного покоління, 

позбавленого як відчуття соціокультурної приналежності та історичної пам’яті, 

так і громадянської позиції [28]. З цим не можна не погодитись, адже тенденція 

до стереотипного ставлення до іноземних здобувачів вищої освіти залежно від 

країни походження спостерігається і відносно українських здобувачів освіти та 

ЗВО закордоном, і в Україні відносно студентів-іноземців (зверхнє ставлення до 

вихідців із країн Кавказького регіону, Південної та Середньої Азії, нетерпимість 

з політичних мотивів відносно російських студентів, расова дискримінація, 

зневага до людей іншого кольору шкіри тощо). 

Здійснення всіх видів діяльності, що забезпечують інтернаціоналізацію 

освітніх процесів університету, не має прямого відношення до питання 

гносеологічних імперативів, проте стикається з його проявом у формі «відтоку 

мізків», який також є результатом нерівномірного розвитку світу. Ф. Альтбах і 

Дж. Найт (2007) відзначають нерівномірну спрямованість потоків студентів за 

міжнародними ступеневими програмами, які, як ці автори визнають, безперечно 

приносять потенційну користь здобувачам вищої освіти, але не їх освітнім 

системам з точки зору контролю над змістом та якістю або з економічної точки 

зору [29, с. 291].  

Отже, на загальне переконання, міжнародна освіта повинна сприяти 

прирощенню міжкультурної обізнаності та досвіду з неодмінним збереженням 

національних культурних та мовних традицій, академічних здобутків. Тим не 

менше, відносини між Півднем/ Заходом та рештою світу ніколи не були 

паритетними щодо визнання різних соціокультурних парадигм, спостерігається 

присутність гносеологічних орієнтацій імперського характеру, що 
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характеризуються однобоким прославлянням певної освітньої системи/ стратегії 

і звеличення певних культур саме за віссю Південь/ Захід – решта світу, 

формуюючи дискурс щодо форми глобального громадянства та відповідальності. 

Виходячи з цього, логічним видається висновок, що варто визнати потребу 

ретельно продуманих стратегій транскордонної освітньої співпраці та її етичну 

реалізацію, адже міжнародні студентські обміни несуть потенціал і високі шанси 

продуктивно брати участь в складних та взаємопов’язаних процесах, які 

впливають на глобальні та локальні контексти ідентичності і відстоювати 

справедливий розподіл ресурсів та освітніх програм.    

У цьому контексті ми цілком розділяємо точку зору міжнародних 

дослідників, які виокремлюють кілька способів впровадження практики 

глобальної відповідальності у міжнародні освітні відносини завдяки: 

• інтернаціоналізації вдома: навчити студентів критично визначати та 

вирішувати глобальні прояви нерівності (до прикладу через введення до 

навчальної програми дисципліни з навчання глобальній відповідальності); 

• якості освітніх послуг: включення нормативного, прикладного та 

стратегічного підґрунтя для «глобальної відповідальності» як показника якості; 

• етичному кодексу: розробка кодексів, які керують практикою трансферу 

освітніх послуг за кордон, таких як освіта «на експорт» (більше орієнтована на 

вхідну академічну мобільність, інтернаціоналізацію навчальних програм, 

інтернаціоналізацію кампусів), транскордонна освіта (ІВО) та агенти освіти 

(стейкхолдери, посередники між акторами освітнього ринку); 

• національному кодексу для іноземних студентів: для захисту інтересів та 

прав іноземних студентів та розмежування зон відповідальності, підзвітності та 

впливу (вже активно практикується в Європі, приміром, Нідерланди та Данія вже 

створили національні кодекси); 

• дослідженням: публікація результатів досліджень, наукових праць у 

книгах та журналах за умов відкритого доступу, дотримуючись основних 

цінностей інтернаціоналізації досліджень (internationalization of research) та 
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передачі знань (knowledge transfer) та вимагаючи від користувачів цим 

інтелектуальним доробком дотримуватись правил доброчесності; 

• унормуванню спільних досліджень: проведення спільних міжнародних 

досліджень на підставі дво-/ багатосторонніх угод та спільних цінностей [26]. 

Звідси випливає, що завданням для всіх учасників та дотичних до ринку 

освітніх послуг стейкхолдерів для забезпечення етичної інтернаціоналізації 

полягає у розумінні, артикулюванні та дотриманні доброчесності та 

добропорядності, що сприятиме етичній взаємодії в рамках ідеології глобальної 

відповідальності та міжнародної ко-еволюції в питаннях транскордонного 

освітнього процесу. Крім того, міжнародна взаємодія в галузі вищої освіти та її 

міжнародного аспекту не повинна стати суто економічною та неоліберальною, 

інтернаціональна практика повинна базуватись на футуристичних концепціях 

біодиверсифікації, прагнути готувати універсальних спеціалістів та сталого 

розвитку і впроваджуватись по всьому світу.  

Як зазначалось, в Україні через брак регламентуючих законодавчих основ 

ІВО хоча і визнана прогресивною та необхідною освітньою стратегією, 

спостерігається ситуація, що кожен ЗВО реалізує її на власний розсуд, надаючи 

більшого чи меншого значення при укладенні інституційної Стратегії розвитку, 

місії та візії університету, або ж просто декларує свою готовність впроваджувати 

її на практиці, слідуючи світовим тенденціям, не маючи всеохоплюючого 

бачення ініціатив та реформ. Тому для паритетної участі у міжнародних 

дискусіях стосовно законодавчих ініціатив щодо реалізації ІВО, а тим більше її 

етично-моральних аспектів, перед органами державної влади України та перед 

ЗВО стоїть завдання напрацювання вітчизняного успішного досвіду з метою 

його подальшого поширення. Найприйнятнішою формою є Національна 

Стратегія інтернаціоналізації вищої освіти як дороговказ та регулятор ціннісних 

орієнтирів такого роду діяльності ЗВО, парадигма розвитку університетів в 

міжнародному полі з дотриманням загальних національних інтересів та 

стратегічних цілей держави. Загалом, механізм прийняття законодавчих актів в 

галузі вищої освіти та її інтернаціональної складової повинен бути наступний: 
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учасники освітнього процесу, очільники університетів, науково-педагогічний 

склад, дослідники, стейкхолдери повинні спільними зусиллями розробити та 

сформувати перелік пропозицій до обговорення на інституційних зібраннях, 

потім об’єднатись в загальній міжуніверситетській дискусії та дійти консенсусу 

на найвищому академічному зібранні – Спілці ректорів закладів вищої освіти 

України та ін.  

Результати вивчення соцієтального впливу ІВО загалом та в Україні 

зокрема видається доречним упорядкувати за допомогою SWOT-аналізу через 

його багатоаспектність та різноплановість (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

SWOT-аналіз соцієтального впливу ІВО загалом та в Україні 

Strengths (сильні сторони) Weaknesses (слабкі сторони) 

1. Національний рівень : 
- гармонізація законодавства у відповідності 
з вимогами ЄПВО;  
- грантова підтримка розвитку вищої освіти; 
-  запозичення прогресивного досвіду; 
- популяризація вітчизняної системи вищої 
освіти та академічних традицій; 

2. Інституційний рівень : 
- візуалізація ЗВО на ринку освітніх послуг; 
- взаємовплив результатів вхідної 
академічної мобільності та 
інтернаціоналізації «вдома»; 
- фінансові прибутки. 

3. Індивідуальний рівень : 
- досвід міжкультурної комунікації; 
- прирощення навичок мультикультурності 
та толерантності; 
- досвід навчання (і, можливо, роботи) у 
іншому соціокультурному просторі.  

1. Національний рівень:  
- неунормованість ІВО; 
- відставання у впровадженні засад 
європейської мовної політики; 
- потреба в реформуванні засад 
викладання та вивчення англійської мови в 
системі університетської освіти; 
2. Інституційний рівень:  
- переважна відсутність Стратегії ІВО 
як окремого документу, не частини стратегії 
розвитку університету, що призводить до 
ситуативного та некомплексної ІВО; 
-  відсутність конкурентоздатних 
англомовних програм, що призводить до 
незначних рейтингових позицій; 
- консьюмерізм в ІВО (грантоїдство, 
економічний зиск), не всеохоплююча 
стратегія; 
3. Індивідуальний рівень: 
- низький рівень володіння іноземними 
мовами;  
- недостатня вмотивованість; 
- небажання виходити із зони комфорту 
(перебуваючи за кордоном, комунікувати з 
монокультурними/ монолінгвістичними 
групами); 
- фінансовий аспект (при так званій 
«нульовій» стипендії); 
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Продовження табл. 3.2 

Opportunities (можливості) Threats (загрози) 
1. Національний рівень : 

- стимулювання розвитку галузі, 
інфраструктури, інновацій в освітній 
діяльності; 
- інвестиції в галузь вищої освіти; 
-  залучення найкращих студентів до роботи 
в країні здобуття освіти (braingain). 

2. Інституційний рівень : 
- візуалізація ЗВО на ринку освітніх послуг, 
вищі позиції в рейтингах; 
- взаємовплив результатів реалізації вхідної 
академічної мобільності та 
інтернаціоналізації «вдома»; 
- залученість до вироблення парадигми 
розвитку вищої освіти через членство та 
активну участь у роботі міжнародних/ 
регіональних освітніх організацій та 
конференцій. 

3. Індивідуальний рівень : 
- ознайомлення з інакшим підходом до 
організації навчального та науково-
дослідного процесів; 
- прирощення навичок 
мультикультуралізму та толерантності. 
 

- неетична реалізація ІВО; 
- фабрики дипломів/ ступенів (diploma/ 
degree mills); 
- відтік мізків («braindrain»); 
- соціокультурне поглинання (частіше при 
ступеневій академічній мобільності); 
- зміст освіти (присутність в освітніх курсах 
дискримінаційних елементів та імперських/ 
колонізаторських пережитків); 
- неадекватний зміст освіти та низька якість 
освітніх послуг.  

* укладено автором 

 

Отже, неспростовним фактом є те, що вища освіта являє собою важливий 

інститут розвитку і формування світоглядної парадигми суспільства. Через 

освіту більшість підсистем суспільства реалізують свій потенціал, освіта 

зменшує диктат стихійного ринку, бюрократії, стратифікує суспільство й 

утримує його від повної атомізації. В свою чергу, ІВО формулює запит на 

дотримання балансу між впровадженням прогресивних міжнародних розробок та 

концепцій та збереження національних традицій та соцієтальних цінностей. На 

практиці це проявляється у виборі освітніх підходів та тактик, які б в рамках 

реалізації програм академічних обмінів, вхідної/ вихідної академічної 

мобільності, особливо ступеневої, дозволяли здобувати міжкультурний досвід у 

полікультурному та полілінгвістичному навчальному середовищі з  можливістю 

збереженням соціокультурної ідентичності. Одним з методів досягнення 



 266 

гармонічного поєднання досвіду міжнародної освіти та збереження національної 

громадянської свідомості є мовні компетентності. Лінгвістичний аспект є дуже 

важливим, власне, вирішальним при ухваленні рішення щодо участі в програмах 

академічної мобільності. Саме засоби комунікації є запорукою успішної 

реалізації ІВО і подальшого працевлаштування. Інша справа, що часто країни, 

що володіють більшими ресурсами, пропонують талановитим іноземним 

студентам економічно привабливі умови перебування в країні здобування освіти, 

що укріплює у них бажання залишитись і після закінчення навчання у ЗВО. Така 

тенденція набула загрозливих розмірів для національних економік менш 

заможних держав, з яких абітурієнти їдуть до держав-лідерів ринку міжнародних 

освітніх послуг. Негативною також є тенденція сприймати транскордонну освіту 

як спосіб економічного зростання та механізм появи фабрик ступенів/ дипломів, 

адже діяльність більшості з них незаконна. Ці та інші практики, що спотворюють 

закладені в ІВО ціннісні орієнтири та мету викликали неабияке занепокоєння у 

науковців та теоретиків ІВО, які організували наукову полеміку на тему етичної 

ІВО та виробили принципи застосування. Так, до «правильних» засад ІВО, які 

сприяють  дотриманню соцієтальних цінностей процесу на міжнародному, 

національному та інституційному рівнях, віднесено з-поміж іншого наступні: 

включення інтернаціоналізації в основну місію ЗВО; студентоцентризм; 

соціальна справедливість; комплексність; другорядність фіскальних імперативів 

при наданні освітніх послуг іноземним здобувачам вищої освіти; справедливий 

інтерес для всіх учасників процесу; соціальна відповідальність; академічна 

доброчесність.  

 

3.3. Європейський досвід управління інтернаціоналізацією вищої 

освіти  

 

Інтернаціоналізація вищої освіти обґрунтовано сприймається як процес, 

що чинить вплив на усі сфери суспільно-політичного життя, на формування 

державних політик і переформатування роботи органів державного управління 
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загалом. Основна теза дискурсу на тему важливості ІВО проголошує економіку 

знань як систему цінностей, в центрі якої є людський капітал, виражений і 

пропонований через набутий досвід і знання. При цьому людина розглядається 

не лише як цінний потенціал для ринку праці, а й як результат його розвитку, 

потреб і вимог. Торгово-економічні відносини в освітній діяльності, 

транскордонна співпраця, мережеве навчання та кампуси стали активним 

вираженням вимог часу в галузі. Прогрес людиноцентриської моделі 

пропорційний динаміці нарощування капіталу здібностей і набору потреб 

людини. Закони та вимоги економіки знань сформували запит на зміну 

державної моделі управління сектором вищої освіти і науки, яка виражається у 

адаптації політики державних органів управління освітньо-науковою сферою 

через впровадження ІВО, її диверсифікації та актуалізації з одночасним 

реформуванням університетського менеджменту в контексті економіки знань і 

активного впровадження ІВО.  

Регіональний контекст досліджуваного питання починає формуватись з  

1992 р., коли було підписано Маастрихтський Договір, до цього моменту освіта 

не відігравала пріоритетної ролі в політиці Європейського Співтовариства. Від 

1992 р. Європейська Комісія, визнавши процеси в освіті і науці рушійними для 

прогресивного розвитку людства загалом, а також для внутрішньої евалюації 

університетів та здорової конкуренції між закладами вищої освіти всередині ЄС 

та європейських ЗВО з університетами з усього світу, активізувалась у напрямі 

інтернаціоналізації освітнього простору, стимулювання міжнародної кооперації 

через програми, що сприяють поширенню європейських цінностей і вимог в 

освіті, дослідженнях і науці  та гармонізації зі світовою практикою. 

Загалом же управління у сфері вищої освіти регулюється юридичними 

документами, нормативними актами щодо розподілу відповідальності та 

підзвітності щодо повноважень для прийняття рішень [30]. Звичайно, слід 

розрізняти внутрішнє та зовнішнє управління. Внутрішнє управління охоплює 

внутрішньоінституційний менеджмент, визначення процедур і правил в межах 

інститутів. Зовнішнє управління стосується системного управління та 
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інституційних механізмів на макрорівні (наприклад, правила та положення, 

джерела фінансування, оцінки якості). Коли ці два аспекти поєднуються і 

координуються, вони формують структуру управління вищою освітою. Синергія 

механізмів державного та інституційного управління сприяє ефективності 

впроваджуваної практики з чітким розмежуванням прав та обов'язків суб'єктів, їх 

адекватному концептуальному та нормативному закріпленню. ІВО визнана 

пріоритетним напрямком розвитку на державному та інституційному рівнях. 

У 2018 р. угорська дослідниця Д. Кречун провела компаративне 

дослідження національних політик впровадження ІВО, на підставі якого було 

опубліковано статтю «Національні політики інтернаціоналізації вищої освіти: 

порівняльна глобальна перспектива», метою якої було висвітлення питань про 

те, що насправді роблять уряди для просування інтернаціоналізації, чи є 

стратегічне мислення щодо інтернаціоналізації поширеним явищем, чи є ІВО 

давно існуючим чи новим явищем, та в яких країнах запроваджено національні 

стратегії ІВО? [31]. Зокрема, дослідниця, цитує провідних європейських 

спеціалістів з ІВО і зазначає, що «на національному рівні інтернаціоналізація – 

це лише один із способів реагування країни на вплив глобалізації, але в той же 

час поваги до  індивідуальності нації» (посилаючись на Дж. Найт (1997), як її 

цитує Кребер (2009)), однак «ці національні стратегії реагування накладають на 

вищу освіту два конкуруючих закони розвитку: інтернаціоналізацію навчання та 

націоналізацію його цілей» (Керр 1990), іншими словами, «існує напруга між 

інтернаціональністю субстанції та національністю форми» (Tайхлер, 2002), що 

часто закріплено у форматі стратегії (рис. 3.3) [31, с. 98]. 
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Рис 3.3. Карта світу з точки зору наявності національних стратегій ІВО* 

(укладено Д. Кречун, [31, с. 101])   

* чорним кольором позначено держави, що мають національну стратегію ІВО; 

сірим – держави, які мають окремий розділ, присвячений ІВО, у національних 

стратегіях розвитку вищої освіти; 

білим – держави, в яких немає стратегії ІВО. 

 

Картографічна статистика, наведена у згадуваній вище статті, свідчить, що 

більшість держав світу не виводить ІВО в ранг надважливого державного 

завдання до вирішення. Національні стратегії існують лише в 22 з 195 країн (що 

становить 11% від загальної їх кількості). Авторка дослідження перераховує 

держави, які мають стратегію ІВО: Австралія, Бельгія, Канада, Куба, Данія, 

Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ірландія, Японія, Казахстан, Південна Корея, 

Литва, Малайзія, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Франція, Сінгапур, 

Іспанія, Швейцарія та Великобританія [31, с. 100]. Як можна побачити, 

географічне покриття нерівномірне і наштовхує на різнопланові висновки: 

1) з-поміж 22 держав, в яких діє національна стратегія ІВО, 13 

європейських держав. Частково це можна пояснити тенденціями спільної 

політики в галузі вищої освіти в рамках Болонського процесу та єдиного 

Європейського простору вищої освіти, проте варто звернути увагу, що кількість 
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учасників вищеперерахованих міждержавних освітніх ініціатив становить 49 

держав, тобто 13 – це лише 27 % їх кількості, що не може бути підтвердженням 

успішності будь-якого проєкту. Змістивши фокус уваги з галузевого на 

регіональний, констатуємо, що 11 з 13 держав Європи є державами-членами ЄС, 

а, отже, інтеграційні аспекти та перспективи економічного розвитку вартують 

більше, ніж суто освітні переваги. Підтвердженням цього слугує факт, що 77% 

країн, які мають стратегію інтернаціоналізації вищої освіти, є членами ОЕСР. 

2) Держави, що розробили й імплементували на національному рівні 

стратегію ІВО, є лідерами за показниками вхідної академічної мобільності. 

Наведено статистику, що 9 з цих держав приймали 41% всіх студентів, які 

навчалися за кордоном у 2013 р.: 12% Великобританії, 7% Австралії, 6% Канади, 

6% Німеччини, 4% Японії, 2% Нідерланди, 2% Іспанія, 1% Фінляндія, 1% Нова 

Зеландія [31, 102]. Це може свідчити про дієвість законів ринку: попит породжує 

пропозицію. Там, де потреба передбачити, прописати та унормувати всі аспекти 

реалізації ІВО перевищує спроможність та потенціал інституційного регулювання 

та виходить на національний рівень управління з урахуванням міжнародних 

потреб та наднаціональних регламентів, органи влади розробили механізми 

державного управління транскордонними процесами в галузі вищої освіти у 

вигляді національної стратегії ІВО. 

3) Не дивним видається наявність національних стратегій ІВО у 

Великобританії, Австралії та Канаді через автентичність англомовних програм 

навчання. Ці держави разом із США щороку отримують трохи більше половини 

від загальної кількості мобільних здобувачів вищої освіти. Водночас навчання в 

цих державах є найдорожчим в світі, тому конкуренцію їм створюють інші 

держави, в яких англійська мова є однією з державних, завдяки дешевшим 

програмам. Ті держави, які пропонують навчальні курси не англійською, а 

державною мовою, особливо, якщо це популярні європейські чи азійські мови 

(Німеччина, Іспанія, Франція, Японія та ін.), також є запитуваними напрямками 

вихідної академічної мобільності. 
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У статті дослідниця декларує свою солідарність з деякими іншими 

дослідниками ІВО (наприклад, Хелмз, Лейн та ін.), які за результатами вивчення 

ситуації стверджують, що «підтримка інтернаціоналізації на державному рівні є 

досить обмеженою, відсутні офіційні адміністративні структури для управління 

інтернаціоналізацією, дуже незначна кількість держав має чітко розроблений план 

дій по імплементації ІВО, переважно існують окремі ініціативи щодо організації 

освітнього процесу, які висуваються та фінансуються самими ЗВО із власних 

фондів та членських внесків, адже обсяги державного фінансування 

інтернаціоналізації занадто низькі (у 2016 р. лише 5% університетів отримали 

державне фінансування на покриття інтернаціоналізаційних процесів)», 

«більшість міжнародних освітніх ініціатив продовжують надходити від 

викладачів, студентів та співробітників університетів, підтримка ІВО та 

транскордонних процесів здебільшого зосереджена на індивідуальних 

можливостях та заходах» [31, с. 102-103]. 

Беручи до уваги статистику, відображену у Схемі 10, яку наводить у своїй 

публікації Д. Кречун, констатуємо,  що активізація процесу прийняття стратегій 

ІВО мала місце на початку 2009-2011 рр. (коли, до речі, відбувалась активна 

робота над створенням і функціонуванням ЄПВО), а суттєвий зліт діяльності 

щодо унормування транскордонних процесів в освіті на державному рівні  

спостерігається з 2013 р. (одним з пояснень цього може слугувати робота та 

запуск нової програми міжнародних обмінів та проєктів Еразмус+ на 2014-2020 

рр.). Можливим поясненням подібної активності в сфері ІВО, в т.ч. і прийняття 

державно-управлінських рішень у вищій освіті – стратегії інтернаціоналізації, як 

стверджує дослідниця, та з чим ми повністю погоджуємось, було бажання 

протиставити певний дієвий механізм подолання розриву у галузевій конкуренції 

із США, де, попри відсутність загальнодержавної стратегії, але при наявності 

подібних стратегій у штатах, ІВО ефективно відбувається на практичному рівні 

завдяки проведеній децентралізації вищої освіти та дієвій стратегії 

всеохоплюючої інтернаціоналізації, ВІ (рис. 3.4, «comprehensive 

internationalization», СІ). 



 272 

 

 

Рис. 3.4. Кількість прийнятих Стратегій інтернаціоналізації у світі (за 

роками) (за Д. Кречун, [31, с. 101]) 

 

Однак, хоча одним з підходів до ведення державної політики в певній 

галузі є запозичення добрих практик, апробованих іншими державами, але 

розроблені та апробовані в США підходи до унормування та реалізації ІВО в 

контексті теорії всеохоплюючої інтернаціоналізації було більше проблемно 

впроваджувати в стратегії розвитку вищої освіти держав Європи з огляду на 

різницю у історичних умовах розвитку, ціннісних орієнтирах та загальному 

характері доби в Європі.   

Подібні інтенційні розбіжності протягом майже трьох десятиліть призвели 

до набуття процесом ІВО нових форм, векторів, візій та місій. Полемізуючи на 

теми, дотичні до міжнародної складової вищої освіти в країнах Європи за період 

від 1989 р., в науковому дискурсі спостерігається зміщення акцентів з політики 

всеохоплюючої інтернаціоналізації, ВІ («comprehensive internationalization») на 

мейнстрім-інтернаціоналізацію, МІ («mainstream internationalization») як основну 

стратегію розвитку ЗВО як акторів міжнародного освітнього простору. Саме 
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пріоритети у механізмах управління процесом транскордонної співпраці на 

інституційному та державному рівнях формують запит та зумовлюють динаміку 

трансформацій у сфері державного управління галуззю вищої освіті та науки.  

Варто відзначити, що в академічному дискурсі  термін «MI» вперше був 

використаний у вже на початку ХХІ ст., у 2005 р., у спільній праці німецьких 

дослідників K. Хани та У. Тайхлера, які аналізували інтернаціоналізацію 

німецької системи вищої освіти. Тематичне дослідження відобразило інтеграцію 

інтернаціоналізаційних процесів до загальної політики розвитку німецьких 

закладів вищої освіти. У статті висвітлено деякі напрямки, які зазнають 

трансформацій під впливом потреб та еволюції інтернаціоналізації: загальна 

схема систем вищої освіти, управління закладами вищої освіти, структура 

навчальних програм/ планів, системи іспитів, вимоги до якості вищої освіти, 

оцінювання навчальних програм, перелік компетентностей випускників тощо 

[32].  

Перші півтора десятиріччя третього тисячоліття характеризуються 

науковими пошуками нової парадигми розвитку транскордонної освітньої 

співпраці та поглибленням ІВО в Європі на рівні міжнародних установ, 

національних агенцій, профільних міністерств та державних закладів. У 2015 р. 

де Віт сформулював бачення, що «простежується тенденція до багатоаспектної 

інтернаціоналізації вищої освіти, яка б охоплювала ширший спектр діяльності та 

є більш стратегічною у своєму підході. Її важливість усюди зростає як відповідь 

на виклики, з якими стикаються університети та країни» [33, с. 275]. Крім того, 

автор підкреслює зміни у ставленні до ІВО з боку урядів, що виражається у 

збільшенні національних стратегій інтернаціоналізації. «Уряди починають 

сприймати це як частину розширеної стратегії позиціонування своєї країни, 

поліпшення економічного становища, пожвавлення системи вищої освіти або 

необхідних змін. Існує чітка тенденція до більш системного підходу як на 

національному, так і на інституційному рівні, і якщо це відбувається повільніше, 

це сприймається як управлінська слабкість. Інтернаціоналізація вже не є 

окремим елементом політики та стратегій університетів, а інтегрована в усі інші 
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основні види діяльності ЗВО: освіта, дослідження, людські ресурси, фінанси, 

студентське життя, факультети тощо» [33, с. 275].  

Деякі науковці, як, наприклад, Ашер, стверджують, що МІ є правильною 

практикою, адже веде до децентралізації в управлінні навчальними процесами, а 

«оперативне керування і повинно бути ближче до центрів реальної експертизи 

якості навчання, а не зосереджуватись в якомусь одному офісі якогось відомства, 

щоб ЗВО могли оперативно реагувати на можливі виклики та перспективи» [34].  

Як зазначалось, в США, на відміну від Європи, науковці частіше говорять 

та практикують всеохоплюючу стратегію інтернаціоналізації. Так, Дж. Гудзік 

описує деякі концепції, що виникають у світі для позначення переходу до більш 

всеохоплюючої інтернаціоналізації, яка визначається як «зобов'язання, 

підтверджені практикою і спрямовані на впровадження міжнародних та 

порівняльних перспектив у загальний навчальний та дослідницький процеси у 

вищій освіті та у її місію» [35, c 145]. Крім того, ВІ заохочує лідерство та 

стратегічну координацію, адже «поняття всеохоплюючої інтернаціоналізації без 

будь-яких точок лідерства здається абсурдним» [35, c. 147]. 

На перший погляд обидва процеси видаються ідентичними, а різниця між 

ними – не суттєвою. Проте такий дуалізм концептуальних підходів підкреслює 

важливість методичної і методологічної диверсифікації ІВО з точки зору 

управлінських процесів, і на підставі проведеного вивчення всіх тонкощів можна 

сформулювати висновок, що головною відмінністю є домінування моделей 

децентралізації/ централізації управління ІВО на інституційному рівні. 

Тема вироблення найефективнішого підходу реалізації міжнародної 

кооперації в сфері вищої освіти справді дуже актуальна. Мова йде не лише про 

науково-теоретичне обґрунтування впровадження тієї чи іншої стратегії, а й про 

інституційне підґрунтя її вироблення та імплементації. Так, у 2011 р. Асоціація 

адміністраторів міжнародної освіти, AAMO (Association of International Education 

Administrators, AIEA) провела опитування серед співробітників, що обіймали 

посаду провідного спеціаліста з  міжнародних питань (Senior International Officer, 

SIO) для створення повного й ідеального профілю виконавця такого рівня. Із 172 
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респондентів 43% обіймають цю посаду протягом п'яти або менше років, що 

може підтверджувати припущення, що саме стільки існує і сама посада в 

штатному розписі ЗВО. Більше 64% відмітили суттєві зміни, що відбулися в 

їхніх інституціях відносно формування та структурування міжнародних програм 

та офісів протягом останніх п'яти років, більшість із яких повідомляють про 

посилену централізацію/ консолідацію та пріоритетність ІВО при створенні 

нових посад [36, c. 1-2]. Ці результати красномовно свідчать про централізовану 

структуру та акцент на ВІ в деяких освітніх установах США.  

Крім того, залежно від установи, провідним спеціалістом з  міжнародних 

питань може бути: 

• директор або виконавчий директор офісу, який має всю повноту 

повноважень у впровадженні міжнародної діяльності; 

• проректор або помічник проректора з міжнародної діяльності; 

• в невеликих периферійних ЗВО це може бути професор, декан, проректор 

або навіть президент [37]. 

Деякі установи можуть мати декілька провідних спеціалістів з  міжнародних 

питань, головна відмінність між такими спеціалістами та іншими посадовцями 

відділів міжнародної освіти полягає у обсязі повноважень та зонах 

відповідальності. До прикладу, це може бути:  

- регулювання питань навчання за кордоном та академічних обмінів;  

- міжнародний рекрутинг; 

- розвиток міжнародного партнерства та співпраці; 

- мовна підготовка (інтенсивне вивчення англійської мови та інших 

регіональних мов та мов міжнародного спілкування або вектору партнерства 

ЗВО); 

- розробка, впровадження та посилення міжнародного компоненту змісту 

освіти;  

- міжнародна громадська та просвітницька діяльність; 

- міжнародні дослідження в галузі освіти [37]. 
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Тобто, повноваження таких спеціалістів корелюються з поняттям 

всеохоплюючої інтернаціоналізації у конкретному ЗВО. Американська рада з 

питань освіти (American Council on Education, ACE) визначає всеохоплюючу 

інтернаціоналізацію як «стратегічний та інтегрований підхід до 

інтернаціоналізації, в якому інституції формулюють інтернаціоналізацію як 

інституційну мету (а то й пріоритетну), розробляють план інтернаціоналізації на 

підставі ґрунтовного аналізу та намагаються об'єднати зазвичай розрізнені та 

часто маргіналізовані аспекти інтернаціоналізації» [37]. AAMO визначає 

провідних спеціалістів з міжнародних питань стратегічними штатними 

одиницями університету, які забезпечують реалізацію всеохоплюючої 

інтернаціоналізації.  

АAMO провела кілька досліджень і наводить приклади назв посад 

подібних спеціалістів, залежно від контексту та країни. Так, в Європі таких 

посадовців частіше називають «Менеджер з міжнародних відносин» 

(International Relation Manager, IRM) і визначають як «лідерів, які беруть участь у 

стратегічному плануванні, пов'язаному з інтернаціоналізацією університетського 

містечка (кампусу), міжнародним розвитком та управлінням усією міжнародною 

освітньою діяльністю у своїх установах». У Канаді цю посаду називають 

«Очільник департаменту міжнародних зв'язків» (International Liaison Officer, 

ILO). В США можна зустріти такі назви посад, як «Проректор з міжнародної 

роботи», «Директор з інтернаціоналізації», «Старший співробітник з питань 

інтернаціоналізації» або «Заступник проректора з міжнародних питань» [37; 38]. 

ЄАМО також провела подібне дослідження, а результати оформила у 

вигляді анотованого звіту під назвою «The EAIE Barometer» («Барометр 

ЄАМО»), зобразивши стан ІВО в Європі. Результати показують, що 

децентралізація як превалюючи логічний наслідок впровадження стратегії МІ, 

виявляється не настільки поширеною, як очікувалося. Респонденти зазначали, 

що на практиці основним керівним та відповідальним за реалізацію 

інституційної міжнародної стратегії органом є в першу чергу центральне 

керівництво (46%), потім голова міжнародного відділу (18%), якась інша 
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посадова особа (14%), члени спеціально створеної ради (13%), комітет/ робоча 

група з інтернаціоналізації (7%). Половина респондентів (51%) повідомили, що 

процес ІВО в їхньому закладі освіти координує єдиний міжнародний відділ, тоді 

як решта респондентів повідомили про більш розгалужену та децентралізовану 

структуру: численні координуючі відділи (24%), кілька самостійних відділів 

(12%) та незалежні факультети/ департаменти (5%) [39]. 

Отже, основне припущення про певну автономність в контексті 

вироблення стратегій інтернаціоналізації, їх імплементації та моніторингу 

ефективності не зовсім відповідає дійсності, насправді просто існує ряд варіацій 

відносно координаційного центру.  

Що стосується України, то ІВО ще й досі залишається декларативним 

наміром, а не всеохоплюючою стратегією. Причин тому багато, але з-поміж 

основних варто виділити надлишок державного контролю за діяльністю ЗВО, так 

би мовити, централізація державного управління в галузі, неефективний 

інституційний менеджмент, неналежне законодавче нормування, що потребує 

негайних реформ за прикладом передових світових практик з урахуванням вимог 

регіонального контексту та національних традицій та можливостей.  

Звернення до міжнародного досвіду організації, модернізації та 

реформування згідно з вимогами часу всіх сфер суспільного життя, традиції та 

підходи до ефективного розподілу обов’язків та відповідальності між державою 

та закладами галузевого забезпечення послуг, безперечно, допомагає осягнути 

необхідність тих чи інших змін у національному форматі державної політики 

управління вищою освітою. Однак, слід взяти до уваги, що навіть незначна 

реструктуризація існуючих моделей управління вищою освітою підпорядкує 

галузевій меті суміжні галузі державного управління та фінансування, тому при 

запозиченні міжнародного досвіду логічно зважати на його ефективність і 

практичні результати імплементації, відбираючи так звані «добрі практики» 

(good practices) та враховуючи національний потенціал, ресурси та менталітет. 

Досвід показує, що, незважаючи на апробацію більшості моделей управління 

вищою освітою, наукою та дослідженнями та закономірність дій уряду у 
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конкретному державному контексті розвитку, ще й досі багато країн світу не 

мають успішної стратегії розвитку вищої освіти, і не в кожній  національні 

університети не в змозі конкурувати з великими міжнародними університетами. 

Причини мають інституційний (структура, традиції, підпорядкування та розподіл 

повноважень) та національний (реформи на часі, децентралізація управлінського 

процесу, врахування економічних регуляторів, політичних умов та існуючих 

проблем вищої освіти тощо) виміри, вони взаємопов’язані та постійно 

змінюються.  

Європейська асоціація університетів (ЄАУ) проводила дослідження щодо 

ступеню автономності університетів в 29 державах Європи в 2015 р. Результати 

цього дослідження дуже ґрунтовні і багатоаспектні, примітними для нас є 

критерії, за якими, власне, автономію оцінювали, адже на нашу думку, ці 

критерії варто прийняти за маркери при проведенні національних реформ у 

наданні ширшої автономії ЗВО. Серед виділених компонентів автономії 

університетів до уваги брались наступні:  

1. організаційна автономія, що стосується внутрішньої стратегії та 

структури, призначення ректорів, проректорів та органів управління; 

2. академічна автономія, яка охоплює спеціалізацію ЗВО, кваліфікаційні 

рівні освіти, кількість студентів та навчальних дисциплін, критерії набору, квоти 

та гарантії якості; 

3. фінансова автономія, що пов’язана з порядком фінансування, 

проміжними фінансовими органами, фінансовою звітністю, рівнем незалежності 

у використання фінансових ресурсів (призначення плати за навчання й оплати 

праці, права власності на фізичні активи, обмеження фінансових операцій, 

формування резервів й використання надлишкових коштів, кредитні й депозитні 

операції); 

4. автономія щодо комплектування персоналу, яка передбачає питання 

поповнення штату, надання статусу державних службовців, просування 

персоналу тощо [40]. 
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Вивчення цих та інших аспектів питання автономії ЗВО від зародження 

ідеї до сьогодення, представлених у міжнародних дослідженнях та у розрізі 

вітчизняних реалій та потреб, представлені дисертанткою у публікації 

«Релятивна автономія ЗВО: децентралізація чи централізація державного 

управління вищою освітою в Україні?», з якої видно, що рух за автономію 

закладів освіти розпочався майже одночасно з їх появою [41]. Так першим 

етапом авторка називає період з 1150 по 1500 рр., коли відбулося багато 

соціальних змін: розвиток торгівлі, прискорення урбанізації, поява і розширення 

середнього класу, бюрократизація і т.п., що сприяло ускладненню суспільних 

відносин і спричинило необхідність підготовки фахівців за певними напрямами. 

Університети слугували суспільству і його потребам. Вони складали гільдії 

вчителів та студентів, які являли собою вид корпорації. Інституції 

функціонували в дусі партнерства між викладачами та студентами, вищі органи 

управління не втручались у їх діяльність, надаючи повну управлінську 

автономію. Університети в першу чергу позиціонували себе як професійна 

організація, метою якої є добробут її членів [41, c. 94]. 

Наступний виокремлений етап – рання сучасна епоха (до початку 19 ст.), 

коли спостерігається піднесення національних держав, суверенних держав із 

певними кордонами і громадянським суспільством, що спричинило зміни у 

концепції тогочасного університету. Заклади освіти традиційно займались 

викладанням, дослідженням та наданням послуг громаді, проте прогрес розвитку 

держав-націй перешкоджав академічній автономії, оскільки академічні 

структури перетворились на інструмент на службі уряду/ монархії, і університет 

сприймався як соціально-політична та як ідеологічна гілка влади, з якою, як 

зазначає авторка, посилаючись на авторів дослідження європейської інтеграції та 

управління у сфері вищої освіти та досліджень, вона мала взаємні відносини за 

принципом «держава захищає дію університету, університет захищає думку про 

державу» [41, с. 94].  

Підпорядкування ЗВО органам влади стало слабшати з 1810 р., після 

заснування Берлінського університету В. фон Гумбольдтом за принципом 
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єдності викладання та досліджень, академічної свободи та можливості 

самостійно продукувати та поширювати знання та здійснювати дослідження, що 

започаткувало новий етап становлення концепції автономності вищої освіти від 

владних структур. Автономна вища освіта була основою Гумбольдтівського 

підходу, що ліг в основу стратегій вищої школи багатьох країн з обмеженим 

втручанням держави у вищу освіту. Тобто, ЗВО отримали статус державних 

установ, які фінансуються з державних коштів, але можуть діяти відповідно до 

власних стандартів [41].  

Перехід до капіталістичної економіки і до капіталістичного суспільства 

мав великий вплив на статус та концепцію університетів, які впродовж цього 

четвертого етапу піддавались суворій критиці за непідконтрольність [41]. Від 

ЗВО стали вимагати звітування, а серед державних функціонерів велась дискусія 

щодо необхідності залучення органів державного управління до оцінки, 

регулювання та моніторингу їх діяльності. Ці зміни, на фоні швидкого зростання 

кількості студентів та перетворення вищої освіти в масовий товар, призвели до 

того, що уряди багатьох країн стали розробляти нові моделі управління, які б 

дозволили запровадити когерентність та ефективність в академічному світі [41]. 

З часом питання незалежності закладів освіти щодо кадрового призначення 

та свободи наукових досліджень, спеціальностей та контенту навчальних 

програм, наукових ступенів та порядку їх призначення не втратили актуальності 

та важливості і наразі нерідко нормативно закріплені в Конституції. Так, окремі 

статті щодо академічної свободи містять Конституції Німеччини (п. 3 ст. 5), 

Італії (п. 1 ст. 33), Іспанії (п. 1с ст. 20), Греції (п. 1 ст. 16), Польщі (ст. 73), 

Угорщини (п. 70/G); у Конституціях Австрії, Албанії, Болгарії, Литви, 

Македонії, Молдови, Хорватії проголошується як свобода викладання, так і 

право ЗВО на автономію [42].  

Університетська автономія є запорукою ефективного інституційного 

менеджменту та якості освіти, вона регламентується міжнародними та 

регіональними нормами, надається та закріплюється нормативними актами 

кожної держави, а реалізується ЗВО. Взаємозалежність та ступінь 
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підпорядкування можна пояснити та схематично зобразити наступним чином: 

міжнародні норми загальні для всіх країн, регіональні формуються, виходячи з 

політичних, історичних та етнічно-ментальних особливостей регіону, тому зона 

їх накладання та перетину демонструє врахування загальносвітових тенденцій 

при формуванні регіональної політики, решта – локальні тенденції та потреби. 

Така ж кореляція і між державною та регіональною/ субрегіональною 

політиками з урахуванням міжнародних норм і правил, адже держава існує не 

лише в площині регіональної політики, а й міжнародних відносин з державами 

різних регіонів. Проте більше в державній політиці враховуються регіональні 

галузеві імперативи, тому зона перекриття з регіональним сектором більше, ніж 

з міжнародним. Інституційна політика ЗВО формується здебільшого самостійно, 

виходячи з делегованої державою автономії, але функціонують ЗВО в політико-

правовому полі держави і в рамках державної галузевої політики, тому 

найбільша зона перекриття саме з державним сектором, але з урахуванням 

регіональних і міжнародних норм і рекомендацій (рис. 3.5).     

 

Рис. 3.5. Взаємозв’язок міжнародної, регіональної, державної та 
інституціональної політики автономії університетів (укладено автором) 

В Україні діючий Закон України «Про вищу освіту» (2014) теж містить 

певні положення, які ніби могли б сприяти ефективному впровадженню 
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міжнародної практики в питанні автономії ЗВО. Зокрема, ст. 32 цього закону 

проголошує, що «діяльність закладу вищої освіти провадиться на принципах 

автономії та самоврядування», а у п.п. 2.1 - 2.25 перераховано види діяльності, 

які держава дозволяє ЗВО вирішувати самостійно: щодо структури ЗВО, порядку 

присудження наукових ступенів, змісту освіти та фінансових питань [43]. Проте 

цей перелік викликає скептицизм і потребу доповнення та змін. У вищезгаданій 

статті Т. О. Костюк дослідила одну із пропозицій щодо зміни деяких положень 

чинного законодавства, а саме – законопроєкт «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо автономії вищих навчальних закладів» (№ 3219), внесений 

на розгляд Верховної Ради народним депутатом Б. А. Філатовим [41, с. 95]. Цим 

законопроєктом була передбачена нова редакція ст. 32, згідно якого «необхідною 

умовою автономії вищого навчального закладу є його повна підзвітність та  

відповідальність перед суспільством та державою» [41, с. 95]. Аналіз розкриває, 

що механізм підпорядкування і суб’єкти суспільства, перед якими слід звітувати, 

в ході реалізації функції соціальної відповідальності ЗВО у законопроєкті не 

визначені, тобто звітувати можна фактично лише Міністерству освіти та науки 

України, що не сприятиме децентралізації відносин між державою та 

університетами. Зазначається, що відсутність політичної волі та «неготовність 

органів державного управління в особі профільного міністерства віддати більші 

повноваження університетам є ключовою проблемою і свідчить про 

інституційну слабкість», що призводить до неспроможності адекватно реагувати 

на виклики часу [41, с. 95]. Крім того, очевидною проблемою в Україні 

залишається брак кваліфікованих кадрів в органах законодавчої та виконавчої 

влади, які б мали досвід управління освітнім процесом і його міжнародною 

складовою та розуміння сучасних тенденцій.  

Для розуміння європейського підходу та регіональних практик 

інституційного адміністрування, розподілу повноважень та демонополізації 

процесу прийняття рішень в нагоді стало опитування, проведене за підтримки 

ЄАУ і укладене Томасом Естерманом та Терхі Ноккалою «Університетська 

автономія в Європі: дослідницьке вивчення» (2009), який показав, що регламент 
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роботи органів, задіяних у процесі прийняття рішень, майже завжди визначений 

у відповідному законі чи постанові [44]. Однак університети можуть мати певну 

автономію у формуванні таких органів, наприклад, приймати рішення про 

фактичну кількість. До прикладу, в Італії закон предписує, що всі факультети 

повинні бути представлені в Академічному сенаті та що всі категорії персоналу 

повинні бути представлені в Адміністративній раді, однак університети можуть 

додавати й інші керівні органи. У федеральних системах, таких як Німеччина та 

Швейцарія, різні територіально-адміністративні одиниці мають різні 

унормування. Сполучене Королівство демонструє унікальний підхід, закріпивши 

в Актах про вищу освіту вимоги до структури прийняття рішень лише для 

університетів, утворених після 1992 р., для університетів з давнішою історією 

дозволяється послуговуватись положеннями, які містяться в статутах 

університетів [44, с. 11]. 

Вивчення питання управління та автономності у адмініструванні та 

процесі прийняття рішень доводить, що в європейських ЗВО існує два типи 

структур управління: подвійні та унітарні. У більшості країн університети мають 

подвійну структуру, що складається з більш широкої колегії (Board) або досить 

обмеженої за розмірами ради (Council) та сенату (який часто є більш широким 

представницьким органом, що включає представників академічної спільноти та 

почасти інші категорії співробітників університету) з певним розподілом влади 

між ними. В укладеному Т. Естерманом та Т. Ноккалою дослідженні 

зазначається, що такий стан речей у 23 країнах, хоча в декількох з них один з 

двох органів відіграє насамперед консультативну роль. Основна роль в 

прийнятті рішень покладається на колегію/ раду в Хорватії, Ісландії та 

Люксембурзі та сенат (або інший головний внутрішній орган) у Чехії, Естонії та 

Нідерландах. У Німеччині повноваження щодо прийняття рішень покладаються 

на сенат у деяких землях, а в інших – на колегію/ раду. Португальська та 

латвійська системи відрізняються від інших тим, що самі університети можуть 

вирішити створити лише один керівний орган або посилити його ще й дорадчим 

органом [44, с. 12]. 
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При подвійній структурі колегія/ рада часто несе відповідальність за більш 

довгострокові стратегічні рішення, до прикладу, стосовно статутів, стратегій 

розвитку, вибору ректора та проректорів та розподілу бюджету. Сенат часто 

опікується науковими питаннями, такими як навчальний план, наукові ступені та 

підвищення кваліфікації персоналу. Сенат у цих випадках складається в 

основному з членів університетської громади, іноді лише з професорсько-

викладацького складу.  

Крім того, автори вищезазначеного дослідження ЄАУ відмічають, що у 

деяких країнах університети мають унітарну систему з лише одним основним 

центром прийняття рішень, який може називатись сенатом, радою або інакше. 

Унітарна система практикується в університетах Бельгії, Данії, Фінляндії, 

Франції, Греції, Угорщині, Норвегії, Польщі (в більшості державних 

університетів), Румунії та Швеції. Однак державні університети Польщі можуть 

створювати додатково консультативний орган, а приватні університети залучати 

до процесу прийняття рішень опікунську раду. В Туреччині приватні 

університети також можуть створювати опікунську раду, тоді як державні 

університети мають лише сенат [44, с. 12-13]. 

Ще одним важливим елементом у структурі керівних органів є зовнішні 

члени керівних органів. Відбір може здійснювати сам університет та/ або 

зовнішній орган/ орган. В університетській системі 28 держав Європи вводять 

зовнішніх членів в структури управління університетом. З них 22 мають 

подвійну структуру та шість (Бельгія, Данія, Фінляндія, Франція, Норвегія, 

Швеція) мають унітарну структуру. Подвійні структури, що виключають 

зовнішніх членів, є рідкістю (Болгарія). Хоча португальські університети можуть 

самостійно вирішувати, створити унітарну чи подвійну структуру управління, 

однак, здається, більшість вибрали подвійну модель із залученням зовнішніх 

членів. У Туреччині приватні університети мають подвійну структуру із 

зовнішніми членами, а державні університети мають унітарну структуру без 

зовнішніх членів [44, с. 13]. 
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У деяких випадках зовнішні стейкхолдери можуть мати більшість в 

одному з керівних органів, або всі вони можуть бути зовнішніми, як це 

відбувається, наприклад, в Австрії (у Раді), Чехії (в опікунській раді), Естонії (в 

дорадчій раді), Люксембурзі (усі члени, що володіють правом голосу), 

Нідерландах (наглядова рада), а також у деяких кантонах Швейцарії та землях 

Німеччини. Зовнішні члени керівних органів зазвичай можуть брати участь у 

прийнятті найважливіших рішень. Тим не менш, у деяких країнах основний 

обов’язок прийняття рішень покладається на орган управління, що складається 

лише з внутрішніх членів, тоді як керівний орган із зовнішніми членами має суто 

дорадчу функцію. Це стосується Хорватії, Чехії, Естонії, Латвії та Італії, тоді як 

ситуація в Німеччині різниться в кожній землі. Процедура відбору, як правило, 

відбувається, як правило, двома шляхами: вони або контролюються самим 

університетом (наприклад, у Данії, Фінляндії, Франції та Португалії), або вищим 

галузевим органом влади, наприклад Міністерством освіти (як це відбувається у 

Чехії, Естонії, Ісландії, Люксембурзі, Мальті, Нідерландах, Іспанії, Швейцарії). В 

Австрії, Ірландії, Литві та Словаччині деякі зовнішні члени призначаються 

самим університетом, а інші призначаються зовнішніми органами. У Туреччині 

засновники приватних університетів можуть самі призначати зовнішніх членів. 

Свобода університетів вирішувати щодо керівного органу є ключовим 

показником їх організаційної самостійності [44, с. 13]. 

Крім того, наведена у дослідженні Томаса Естермана та Терхі Ноккали 

статистична інформація стала в нагоді і для проведення порівняльного аналізу 

підходів та вимог до обрання ректора в університетах деяких європейських країн 

та в Україні, виходячи з вимог до кваліфікації кандидатів, умов перебування на 

посаді, процедури відбору, призначення та звільнення для виявлення плюсів і 

мінусів. Окрім діючих в Україні законодавчо закріплених норм стосовно 

вищеперерахованих позицій було проаналізовано ініціативи, викладені у 

законопроєкті № 9103 «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» 

(щодо вдосконалення порядку обрання та призначення керівника вищого 

навчального закладу та його заступника)» з метою оцінки перспективності та 
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дієвості реформ в управлінні процесами у вищій освіті та прогнозування їх 

впливу на ІВО [45]. 

Вивчивши практику країн ЄС, бачимо, що в Європі загальні процедури 

відбору кандидатів на посаду очільника ЗВО поділяються на чотири основні 

категорії. Ректор може бути: 

• обраний певним виборчим органом, який, як правило, є розгалуженим і 

представляє (прямо чи опосередковано) різні групи університетської громади 

(викладачі, інший персонал, студенти), голоси яких можуть бути вирішальними; 

• обраний керівним органом, який демократично обирається в 

університетській громаді (як правило, сенат, тобто орган, що приймає рішення з 

академічних питань); 

• призначений радою/ правлінням університету (тобто керівним органом, 

який приймає рішення щодо стратегічних питань); 

• призначений через двоетапний процес, в якому беруть участь і сенат, і 

рада [44, c. 14]. 

Перший тип процедури обрання ректора широкою групою осіб з 

представників університетської громади є найпоширенішим. До країн, де весь 

склад університету бере безпосередню участь у виборах ректора, відноситься, до 

прикладу, Греція, а от у Естонії чи Фінляндії з цією метою створюється 

спеціальний виборчий орган. У Чехії, Франції, Угорщині, Мальті, Португалії, 

Румунії університети обирають ректорів представницьким органом (сенатом), а 

співпраця двох основних керівних органів, ради/ колегії та сенату,  є необхідною 

умовою у системах вищої освіти Австрії, Болгарії, Бельгії, Сербії та Швейцарії. 

Інша група країн Західної Європи – це країни, де ректор призначається 

правлінням. У Німеччині процедура різна в кожній землі і варіюється від 

практики обрання ректора членами університетської громади до традиції 

призначення ректора профільним Міністерством. У Норвегії університети 

можуть самі закріплювати процедуру обрання ректора, і тому в деяких 

університетах ректора обирають, в інших призначають. Результати виборів 

ректора також повинні бути схвалені вищим органом влади. В Ісландії (для 
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деяких університетів), Румунії, Швеції та деяких кантонах Швейцарії 

призначення ректора повинно бути підтверджено або урядом, або профільним 

міністерством. У Чехії, Угорщині, Словацькій Республіці та Туреччині 

призначення затверджується Президентом Республіки, у Люксембурзі – великим 

князем [48, с. 14]. 

Українська практика призначення ректора виходить з норм Закону України 

«Про вищу освіту», який в ст. 42 проголошує, що «керівник закладу вищої освіти 

обирається шляхом таємного голосування строком на п’ять років у порядку, 

передбаченому цим Законом і статутом закладу вищої освіти. 

Брати участь у виборах керівника закладу вищої освіти мають право: 

• кожен науковий, науково-педагогічний та педагогічний штатний 

працівник закладу вищої освіти; 

• представники з числа інших штатних працівників, які обираються 

відповідними працівниками шляхом прямих таємних виборів; 

• виборні представники з числа студентів (курсантів), які обираються 

студентами (курсантами) шляхом прямих таємних виборів. 

При цьому загальна кількість (повний склад) наукових, науково-

педагогічних і педагогічних працівників закладу вищої освіти повинна 

становити не менше 75% від загальної кількості осіб, які мають право брати 

участь у виборах; кількість виборних представників з числа інших працівників 

закладу вищої освіти – до 10 %, а кількість виборних представників з числа 

студентів (курсантів) – не менше 15 % осіб, які мають право брати участь у 

виборах. 

Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо участь у них взяли більше 

50 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах, 

кожен з яких має один голос і голосує особисто» [43]. 

Кваліфікація ректора. У дослідженні інституційного виконавчого 

лідерства університетів Європи зазначено, що вимоги до кваліфікації 

претендентів на посаду ректора в 24 країнах з 34 (приблизно дві третини) 
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визначаються законом. У 7 країнах з 34 (що становить майже 20%) вимоги не 

закріплені законодавчо, але перераховані в статуті університету [44, с. 17]. 

У більшості випадків ректор повинен бути професором або доцентом. В 

університетах 15 країн з 34 (майже половині) ректора обирають з-поміж 

представників науково-педагогічного складу, і лише  в небагатьох країнах 

(головним чином регіону Північно-Західної Європи) ректор може бути з іншого 

ЗВО. Це практикується в тих системах, де ректор виконує роль, аналогічну ролі 

виконавчого директора компанії. У ряді країн, таких як Австрія, Фінляндія, 

Данія та Литва, ректор повинен демонструвати управлінські навички. 

Діючий Закон України «Про вищу освіту» зазначає, що кандидат на посаду 

керівника ВНЗ повинен бути громадянином України, вільно володіти державною 

мовою, мати вчене звання, ступінь доктора наук та не менше 10 років досвіду 

наукової та педагогічної роботи. Одна і та ж людина не може управляти ЗВО 

більше двох термінів [43]. 

Але наприкінці вересня 2018 р. Верховна Рада України зареєструвала 

законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» (щодо 

удосконалення порядку обрання та призначення керівника вищого навчального 

закладу та його заступника) № 9103. Серед іншого він додає вимоги, що ректор 

повинен «мати вчене звання професора та науковий ступінь доктора наук … і 

стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менше як 10 років 

після присвоєння вченого звання професора. До зазначеного стажу може бути 

зарахований (але не більше, ніж 5 років) стаж роботи на керівних посадах 

закладу вищої освіти» [45]. Подібне формулювання є неконструктивним з точки 

зору покращення ефективності інституційного менеджменту, адже, беручи до 

уваги вікову статистику академіків та діючі норми щодо умов призначення 

ступенів та рангів, керівниками ЗВО зможуть бути призначені особи віком від 60 

років, що може вплинути на ефективність управління та оперативність 

прийняття сучасних рішень, люди такого віку більшу частину свідомого життя 

жили і працювали в СРСР. Так само науковий ступінь доктора наук та вчене 

звання професора зовсім не гарантують «достатній рівень знань та професійного 
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досвіду» для керівництва університету. З одного боку це, безумовно, означає, що 

кандидат на найвищу посаду університету провів майже всю професійну кар’єру 

в науковій та викладацькій сферах. З іншого, закономірно припустити, що 

призначені на такій основі керівники ЗВО будуть з академічного та 

педагогічного середовища, але без досвіду управління суб'єктами 

господарювання, впровадження інтернаціоналізації, комерціалізації видів 

діяльності та співпраці з роботодавцями та бізнесом. Видається закономірним, 

що наразі ЗВО є прогресивними суб'єктами господарювання в не меншій мірі, 

ніж провайдерами освітніх послуг, і активно беруть участь у розвитку економіки 

та міжнародного іміджу держави, тому управлінський потенціал «виконавчої 

влади» університету та її очільника настільки ж важливий, як і рівень 

професійної підготовки.   

Термін повноважень. В Європі термін повноважень ректора, як правило, 

визначається законом, або як фіксований термін, або як максимальний (у Латвії 

університети можуть встановлювати менші терміни у своїх статутах). Найбільш 

поширений термін перебування ректора на посаді – чотири роки (як це 

відбувається принаймні у половині з досліджуваних країн Європи). Однак цікаво 

зазначити, що ректор не завжди має встановлений термін повноважень. 

Наприклад, в Англії віце-канцлери можуть бути призначені на невизначений 

термін, що свідчить про більший управлінський акцент на виконанні функцій, 

ніж у більшості європейських країн. У двох третинах з досліджуваних країн цей 

термін може бути подовжений щонайменше один раз, іноді за різних умов 

(подовження на половину терміну, непряме поновлення, можливе переобрання 

колишніх ректорів тощо) [44, с. 15]. 

Чинне законодавство України визначає п'ятирічний термін перебування на 

посаді ректора, і одна і та ж особа не може бути керівником ЗВО більше двох 

термінів [4, ст. 42]. 

Згаданий вище законопроєкт № 9103 пропонує внести зміни в цю статтю і 

сформулювати її так: «одна і та сама особа не може бути керівником 

відповідного закладу вищої освіти більше ніж два строки поспіль» [45]. Таку 
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умову можна легко подолати за прикладом політичної практики в Росії, коли 

президент помінявся місцями з прем'єр-міністром і через один термін 

повернувся на пост президента. Така практика забезпечує можливість практично 

нескінченного правління однієї особи.  

Звільнення є ключовим показником для оцінки відповідальності ректора 

перед установою та іншими зацікавленими сторонами. У більшості випадків в 

Європі один і той самий орган і обирає, і звільняє ректора. Звичайно, є винятки. 

В Іспанії ректор обирається виборчою радою, але звільняється сенатом 

університету. У Болгарії ректор обирається загальною радою, але звільняється з 

посади, коли 50 % всього персоналу цього вимагають. У кількох країнах 

звільнення ректора повинно бути підтверджено вищим органом (наприклад, у 

Чехії чи Греції), тоді як в інших випадках звільнення може бути ініційоване 

відповідним вищим органом влади, як правило міністерством, на підставі грубих 

проступків (Угорщина, Польща, Португалія, Швеція, Туреччина). В Італії ректор 

не може бути звільнений під час свого терміну. Очікується, що в Литві ректор 

представить свою доповідь раді та сенату, які потім повинні висловити вотум 

довіри. Після двох невдалих голосувань ректор зобов’язаний подати у відставку 

[8, с. 15]. 

В Україні, відповідно до діючого законодавства, «керівник закладу вищої 

освіти може бути звільнений з посади засновником (засновниками) або 

уповноваженим ним (ними) органом (особою), а також у зв’язку з прийняттям 

рішення про його відкликання вищим колегіальним органом громадського 

самоврядування, який його обрав на посаду з підстав, визначених 

законодавством про працю, за порушення статуту закладу вищої освіти та умов 

контракту» [47, ст. 42, п.3]. 

Законопроєктом № 9103 передбачені нові правила, пов’язані зі 

звільненням ректора. Загроза криється в пункті про призначення наступника 

керівника ЗВО у разі дострокового припинення повноважень останнім. Таким 

чином, якщо керівник ЗВО порушує закон та/ або умови договору, засновник має 

право розірвати договір до його закінчення, але, відповідно до норми 
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законопроєкту, не зможе призначити в.о. ректора до нових виборів. Натомість 

Вчена радою ЗВО повинна запропонувати дві кандидатури на посаду ректора, з-

поміж яких один буде обраний Конференцією трудового колективу, і засновник 

зобов'язаний затвердити цю кандидатуру. Це порушує та обмежує права 

засновників приватних ЗВО, може розглядатись як механізм узурпації/ 

монополізації влади з боку трудового колективу [45]. Крім того, ще одне 

положення законопроєкту становити загрозу ефективному функціонуванню ЗВО 

та його управлінській системі, а саме запропоновані поправки до ст. 42-1: 

«заступник керівника (проректор, віце-президент) закладу вищої освіти 

обирається вченою радою закладу вищої освіти більшістю голосів від її складу 

на підставі пропозицій керівника закладу вищої освіти». Наслідком застосування 

такої норми може стати те, що «новообраний керівник не зможе призначити 

власну команду заступників і буде змушений працювати з призначеними 

Вченою радою ЗВО особами, що призведе до конфлікту інтересів.  

Практика європейських університетів показує, що існує дві моделі: коли 

ректор є частиною колегіального керівного органу (як член, що має право 

голосу, або як очільник), або він не входить до такого органу, але підзвітний 

йому. Перша модель властива більшості європейських країн, тоді остання 

використовується в Австрії, Чехії, Данії, Литві, Люксембурзі, Португалії та 

Словацькій Республіці. У цих країнах ректор підзвітний колегіальному органу, в 

тому сенсі, що він вносить до нього пропозиції до розгляду та звітує перед ним, 

але не бере участі у голосуваннях. У деяких країнах переважає серединна 

модель, наприклад, у Сербії чи Швейцарії, де ректор може бути головою сенату 

академії, не будучи членом правління [44, c. 16]. 

Крім того, ректор може очолювати керівний орган, але це не обов'язково 

так, у Бельгії, Естонії, Ірландії та в деяких університетах Норвегії. У Швеції, 

відповідно до закону, ректор може керувати колегією, але це трапляється рідко. 

На Мальті ректор є головою сенату та віце-головою ради. У деяких 

швейцарських університетах ректор очолює сенат.  
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Таким чином, проаналізувавши діючі норми і підходи до управління ЗВО 

Європи та чинне законодавство України, а також останні законодавчі ініціативи 

стосовно університетської автономії та формування найвищих органів 

управління українських ЗВО, доходимо висновку, що проблеми української 

вищої школи з-поміж іншого пов’язані з неефективним менеджментом, що в 

свою чергу викликано невідповідністю реалій і вимог доби і законодавчому 

унормуванню діяльності ЗВО, браком досвіду дійсно незалежного 

функціонування і адекватних реформаторських рішень. Варто також застерегти 

українських урядовців від калькування будь-якої існуючої в Європі моделі 

державного управління освітніми процесами і університетської управлінської 

традиції, наданий аналіз демонструє велику кількість варіантів управлінських 

засад, співвідношення їх державного і інституційного вимірів та нюансів, що 

вирізняють їх з-поміж інших, на перший погляд структурово та процедурно 

абсолютно ідентичних. 

На підставі проведеного аналізу багатьох компонентів, що становлять та/ 

або впливають на ефективність функціонування системи вищої освіти загалом та 

її відповідності тенденціям і потребам сучасного мультикультурного суспільства 

знань, доходимо висновку, що ключовою передумовою для вільного обміну 

людськими ресурсами, ідеями, дослідженнями і трансферу знань є наявність 

академічної свободи. «Свобода» завжди асоціюється з певним викликом для 

керівного центру держави, тому часто контролюється та обмежується. Проте 

лише синергія інституційних та державної політик говорить про ступінь 

демократизації суспільства та формує всеохоплюючу стратегію розвитку галузі. 

Аналіз практик багатьох країн демонструє, що хоча дизайн внутрішніх 

академічних та адміністративних структур значною мірою належить до зони 

відповідальності університетів, структури управління, стилі та склад керівництва 

часто формуються національними законодавчими рамками. 

Використання подвійних управлінських структур в європейських 

університетах зараз є більш поширеним, ніж більш традиційна унітарна система. 

Це гарантує демократичність та прозорість процесу прийняття рішень та 
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убезпечує від монополізації повноважень. Крім того, зовнішні стейкхолдери все 

більше залучаються до структур управління університетами, особливо в країнах, 

де університети мають більше, ніж один керівний орган, вони виконують не 

лише дорадчу функцію, а й можуть повноцінно брати участь у процесі 

прийняття рішень. 

 

Висновки до третього розділу 

 

Розділ присвячено основним викликам сучасній вищій освіти, які 

актуалізуються в контексті впровадження Болонського процесу та 

продиктованих світоглядною парадигмою розвитку людства цінностей.  

Одним із основних викликів сучасної доби, що формує візії і місії сучасних 

університетів, є соціокультурні процеси і диверсифікація. Візія провідних ЗВО 

визначає університет, як заклад з високою культурою, що постійно розвиває 

лідерський потенціал та прагне досконалості. Суспільство/ економіка знань 

вимагає від ЗВО ефективного виконання триєдиного завдання: інновацій в освіті, 

наукових розробок та досліджень для сталого розвитку і соціальної 

відповідальності. Тобто, університети повинні дотримуватись і зберігати і 

університетські, і національні освітні традиції, але водночас впроваджувати 

інноваційні технології та практики, сприяти інтернаціоналізації, яка апріорі 

спрямована на усунення будь-яких бар’єрів, уніфікує підходи та вимоги, 

пропагує мультикультуралізм. У такому випадку, соціокультурний виклик стає 

актуальним і для приймаючої сторони (країни, ЗВО), яка зобов’язана 

забезпечити комфортне середовище та високоякісні освітні послуги, 

послуговуючись нормативами ЄС в дусі поваги до політики єдиного 

європейського простору вищої освіти (ЄПВО), так і для здобувачів вищої освіти 

– учасників програм ступеневої/ кредитної академічної мобільності, які 

потрапляють у незвичне соціокультурне середовище і змушені адаптуватись. 

Зазначені інституційний та особистісний рівні доповнює державний та 

державно-управлінський рівень, адже держава загалом повинна мати позитивний 
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імідж на міжнародній арені та репутацію надійного учасника ринку освітніх 

послуг, а система державного управління та адміністрування процесів в освітній 

галузі повинна сприяти розвитку університетів на засадах автономії, академічної 

свободи та політичної незаангажованості.  

Академічні традиції Європи сягають давнини і сповідують ідеї свободи у 

проведенні досліджень та цінностей людського буття. Університет повинен мати 

свободу у здійсненні основних свої функцій та служити громаді, до якої 

відноситься. Класичною моделлю університетського самоврядування була 

модель В. фон Гумбольдта, згодом її основні принципи були закріплені в 

Болонській декларації (The Bologna Declaration) (1999 р.), яка затвердила, що 

«незалежність і автономія університетів гарантують, що вища освіта та 

дослідницька система безперервно адаптуватимуться до змінних потреб, вимог 

суспільства та проривів у науковому знанні».  

Велику увагу також було приділено українським законодавчим 

ініціативам, спрямованим на покращення вітчизняного законодавства в сфері 

вищої освіти згідно з вимогами та стандартами ЄС. Нажаль, доводиться 

констатувати декларативність та формалізацію підходів до вироблення освітньої 

політики в державі та її нормативного закріплення, створення адекватної 

законодавчої бази та розробки відповідних механізмів публічного 

адміністрування, а проведені квазіреформи не відповідають ні вимогам часу, ні 

потребам суспільства і галузі. Простір вітчизняної вищої освіти значно 

обмежений у можливостях нормами централізованої та неефективної 

адміністративної системи. Це формулює висновок про нестачу кваліфікованих 

професійних кадрів і в органах державної законодавчої та виконавчої влади, і на 

місцях, ставлячи завдання для вирішення перед органами державного управління 

та інституційного адміністрування.  

Кадрове питання розглядалось зокрема крізь призму управлінської 

структури ЗВО, топ-менеджменту та системи підпорядкування і звітності. 

Проведений компаративний аналіз українського законодавчого регулювання 

призначення основних керівних органів та європейського досвіду свідчить, що 
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немає єдиної моделі, яка б підходила всім, немає уніфікованих вимог для ЗВО, 

кожна з досліджуваних країн самостійно визначила для себе найприйнятнішу 

систему розподілу влади в університетах, яка б в найкращий спосіб сприяла 

процвітанню самого закладу освіти та загальній державній користі. В якості 

рекомендації вітчизняним ЗВО хотілося б порекомендувати їх керівництву 

(колегіальному чи одноосібному) вивчити досвід найуспішніших університетів 

Європи і на його основі виробити власний підхід з урахуванням діючого 

законодавства, національного менталітету, потенціалу та академічних й 

управлінських традицій.    

Варто також відмітити, що вивчення прогресивних світових та 

регіональних практик інституційного управління процесом ІВО, демонструє 

кілька концептуальних відмінностей у характері її реалізації, у процедурі 

підбору кадрів для її впровадження та регулюванні пов’язаних процесів, і 

формулює певні висновки. Так, без запозичення досвіду, напрацювань 

дослідників сучасних освітніх тенденцій та потреб вища школа в Україні буде 

неконкурентоздатною і неспроможною впроваджувати пріоритетні види 

діяльності, зокрема ІВО, що в добу тотальної економізації всіх суспільних 

процесів матиме негативний вплив на загальний державний потенціал розвитку. 

Крім того, через невідповідність динаміки позитивних процесів в галузі вимогам 

ринкової економіки, змісту освіти – вимогам ринку праці, а контрольно-

оцінювальних механізмів потребам та можливостям реципієнтів освітніх послуг, 

держава стикнулась з серйозною проблемою відтоку мізків. Це та інше 

створюють нові завдання до вирішення для органів державної влади України.  
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РОЗДІЛ 4  

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЙНИМИ ОСВІТНІМИ ПРОЦЕСАМИ 

 

 

4.1. Теоретико-методологічне закріплення відносин держави і вищої 

освіти  

 

Процес глобалізації перетворив сектор вищої освіти на один із 

стратегічних інструментів розвитку держави, здатних сприяти економічному 

прогресу, ефективним суспільним трансформаціям та сталому розвитку, 

підпорядкувавши науковий дискурс меті її вивчення в контексті публічного 

адміністрування. Напрацьовані теоретичні моделі та підходи до організації 

управлінського процесу галуззю, категоріальна багатоманітність формулюють 

дослідницькі завдання в площині оцінки ресурсного потенціалу вищої освіти для 

державного управління та міжнародного досвіду вироблення механізмів 

управління освітніми процесами та їх впровадження. Важливість осмислення 

всіх складових, атрибутів та умов дієвості механізмів державного управління 

системою вищої освіти пов’язана зі стрімкими трансформаціями суспільного 

розвитку, новою управлінською конфігурацією та важливістю вироблення та 

трансферу знань для кожної держави в епоху суспільства/ економіки знань.  

Попри те, що системи вищої освіти в більшості країн Європи та світу 

фінансуються з державного бюджету, мають справу з іноземним капіталом 

(людським і фінансовим), беруть участь у репутаційному менеджменті держави, 

вища освіта рідко вивчається як складова державної політики та/ або управління, 

а тому є не поширеною темою для вивчення політологами чи спеціалістами з 

державного управління. Часто вищу освіту розглядають не в контексті одного з 

секторів державного управління, а в контексті процесу викладання та навчання, 

крізь призму педагогічних та освітніх механізмів та інновацій, при тому, що ЗВО 

сприймають як цілісну організаційну структуру з певними менеджерськими 
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функціями. Тим не менш, політологічний та адміністративно-управлінський 

підхід до вивчення процесів та інститутів в академічній царині є важливим та 

перспективним напрямком аналізу системи вищої освіти та університетського 

урядування.  

Ідеологія секторального підходу до вивчення вищої освіти та інституційної 

автономії вперше ґрунтовно описана Робертом Мертоном, який стверджував, що 

«найсприятливішим середовищем для розвитку науки є демократична соціальна 

структура, а коли окремі сегменти суспільства або тоталітарної держави 

намагаються позбавити освітню галузь її автономності через інституційні 

імперативи, базові цінності ставляться під загрозу» [1, c. 282]. В цілому, тема 

науки і освіти як соціальних інститутів з їх ціннісно-нормативними 

регулятивами була провідною в роботах Р. Мертона, і було ним покладено в 

основу соціології знання. До найважливіших цінностей американський соціолог 

відніс наступні: 

• універсалізм та неупередженість;  

• належність результатів досліджень всій науковій спільноті, частка 

індивідуальних творців суворо обмежена;  

• безпристрасність і готовність будь-якого науковця погодитися з 

усіма обґрунтованими аргументами, навіть якщо вони суперечать його власним 

науковим поглядам і переконанням;  

• критичний підхід в оцінці власних досягнень, участь у раціональній 

критиці існуючого знання [1, c. 232].  

Додатковими нормами стану науки дослідник називав оригінальність, 

емоційну нейтральність, незалежність, інтелектуальну скромність. В якості 

прикладу диференційованого сприйняття різних сфер суспільного життя 

наводиться порівняння освіти і охорони здоров’я, різниця в статусі відносно 

органів державного контролю міститься навіть в назві: університети 

Великобританії не застосовують в назві слова «державний» чи «національний», 

тоді як сектор охорони здоров’я називається «Національна служба охорони 

здоров'я». Однак і на більш фундаментальному рівні організаційно-
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функціональні подібності з іншими профільними секторальними установами 

важливіші за відмінності: європейські університети значною мірою залежать від 

державного фінансування; держава контролює дотримання морально-етичних 

норм, оскільки університети тісно пов’язані з громадою, до якої відносяться, та 

впливають на загальний розвиток людства; університети поєднують виконання 

функцій свого основного призначення та державної важливості і діють в рамках 

сильно структурованих інституціолізованих областей. Це демонструє схожість з 

установами інших секторів державного управління, що автоматично доводить, 

що галузь вищої освіти варто аналізувати як сектор державного управління. 

Визначення статусу вищої освіти крізь призму організаційного аналізу 

показує, що галузеві інститути добре вписуються в загальний архетип 

профільних організацій, розроблений Генрі Мінцбергом. Запропонований ним 

більш широкий підхід дозволяє зв’язати мікросвіт університетського 

функціонування з подіями в макросвіті держави [2].  

Ще одним напрямом в дослідженнях є гіпотеза про відхід від традиційної 

мертонівської концепцій автономії вищої освіти і забезпечення державою 

власної можливості брати участь у формуванні системи вищої освіти, 

прихильниками якої на початку 2000-х рр.. виступали К. Худ, Г. Пітерс, О. 

Джонс, К. Скот, П. Маасен, Б. Стенсейкер та ін. [3; 4; 5].  

Державне управління/ керування університетами містить в собі ряд 

заходів, зовнішніх інструментів та інституційних механізмів, спрямованих на 

керування змістом організаційних та академічних процесів у ЗВО. Наразі 

доводиться спостерігати прагнення держави дедалі більше управляти та 

керувати системою вищої освіти, як це робиться відносно інших дотаційних 

галузей. Управлінські методи значно відрізняються в кожній європейській країні 

в залежності від мети, завдань та векторів реформ. Для аналізу національних 

практик з метою виявлення найуспішніших та найбільш схожих до вітчизняної 

для врахування апробованого досвіду при реформуванні національної системи 

вищої освіти України та її формотворчого потенціалу для державного 

управління в контексті євроінтеграційних стратегічних орієнтирів та сталого 
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розвитку. Ми взяли за основу звіт за результатами дослідницького проєкту під 

назвою SUN (Steering UNiversities), здійсненого в рамках мережі передового 

досвіду PRIME, що фінансувався за рахунок ЄС. Досліджувались 

трансформаційні процеси в управлінні системами вищої освіти у семи 

європейських країнах (Франції, Німеччині, Італії, Нідерландах, Норвегії, 

Швейцарії та Великобританії) на основі двох різних учень: концепції «нового 

публічного управління» (New Public Management), з одного боку, та концепції 

мережевого управління – з іншого [6].  

Якщо говорити про загальні тенденції до теоретизації підходів до  

управління вищою освітою, то у минулому столітті освіта та дослідження 

сприймалась радше як суспільні блага, а не специфічний сектор державного 

управління. В науковому дискурсі панували два підходи:  

• з одного боку, переважна більшість дослідників вивчала політику 

держави в галузі вищої освіти з точки зору реформ та процесу прийняття рішень, 

щоб визначити і затвердити, якою повинна бути роль держави в цій конкретній 

галузі. У цьому діапазоні наукової літератури панівною була концепція 

обмеженого державного втручання: розуміння науки як автономної сфери 

аргументувалось на користь «Республіки науки», яка залишає керівництво та 

управління вищою школою насамперед науковцям [7]. Але в рамках такого 

підходу було розроблено ще дві альтернативні концепції; 

• з іншого боку, науковці намагались визначити ряд колективних 

суб'єктів, задіяних у секторі вищої освіти, описати взаємозв'язки, 

взаємозалежність та підлеглість між ними. Вивчення державної політики та її 

змісту було менш важливим, ніж вивчення формулювань формулювання та 

поглядів політиків та/ чи політичних режимів, що їх виробляють [8]. Цей підхід 

значно більше акцентує увагу на системному аналізі вищої освіти і виявляє 

глибший інтерес до звичаєвої та повсякденної практики та взаємодії всередині 

системи. 

Різнопланові дослідження сформували три основні концепції управління 

вищою освітою та державної політики в галузі вищої освіти. Концентруючись на 
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державній політиці вищої освіти та державному  втручанні в цей сектор, перша 

концепція багато в чому спирається на  розроблену Р. Мертоном соціологію 

знань, яка вважає, що роль держави якщо і проявляється, то у забезпеченні 

самостійності вищої освіти (або знань, за Р. Мертоном). Тут підсистема вищої 

освіти характеризується високим ступенем самостійності та ізольованості від 

державного управління попри її залежність від державного фінансування [1, c. 

283] . Деякі автори характеризують це як «політику відносно науки» (Рубан, 

1988) або «управління з боку громади» (Парадейз, 1998) [9; 10]. Німецька 

ідеалістична традиція, побудована навколо моделі фон Гумбольдта, і 

американська функціональна соціологія професій ідеалізували цю концепцію. 

Науково-педагогічні працівники визначаються як виробники, користувачі та 

власники знань, якість чи вартість яких неможливо оцінити або контролювати не 

спеціалістам – представникам  органів державної влади, громадянського 

суспільства тощо. Тому науковці отримують монополію від держави на 

здійснення своєї функції. Держава захищає їх від зовнішніх впливів до тих пір, 

доки академічна спільнота впроваджує норми, цінності та практики, що 

перешкоджають зловживанню та неправильному трактуванню їх знань. Ця 

концепція спирається на ідеологію академічної свободи та сильний контроль 

педагогів у проведенні наукових досліджень та викладанні.  

Ця концепція була широко апробована, зокрема у Великобританії, ще до 

початку 1980-х років, коли держава виділила частку державного бюджету на 

створення Комітету університетського грантингу (UGC, University Grant 

Committee) – суто академічного органу, який розподіляв фінансування 

високорейтинговим колегіям закладів вищої освіти. Одним з результатів такого 

підходу є те, що організаційні та управлінські реформи розглядаються як 

внутрішні відносно автономної системи вищої освіти і не пов'язані з більш 

широкими цілями публічної політики чи реформаторськими процесами [11; 12]. 

Друга концепція відводить державі важливу роль у посередництві в 

інтересах суспільства та орієнтації на розвиток ЗВО. Вона передбачає, що 

держава здійснюватиме наукову діяльність, керуватиме нею та контролюватиме 
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її. Це трапляється тоді, коли у громадськості, політиків та урядовців виникають 

сумніви щодо ефективності традиційної систем надання послуг, що фінансується 

державою. В такому випадку вища освіта нічим не відрізняється від інших 

галузей державного фінансування (наприклад, охорони здоров'я, правосуддя), де 

держава може чинити тиск для досягнення широких цілей державної політики, 

наприклад для зниження витрат, підвищення якості або забезпечення соціальної 

справедливості. Посилення впливовості сектору вищої освіти для державного 

управління неодмінно супроводжуватиметься посиленням контролю та 

втручанням останнього. В контексті економіки знань зв'язок між системою 

вищої освіти та цілями економічної політики держави стає дедалі відчутнішим. 

Винаходи, інновації та поширення нових технологій об’єднують вищу освіту, 

науку, венчурний капітал, високотехнологічні винаходи та уряд. Втручання 

держави частіше відбувається в царину науки та досліджень, ніж в процес 

університетського викладання, тому частіше говорять про роль держави у 

наукових відкриттях, ніж в освітній діяльності, розмежовуючи тим самим 

функціонал закладів вищої освіти на навчальний процес і наукові дослідження та 

відкриття [13].   

Третя концепція підкреслює роль ринку в управлінні вищою освітою [14]. 

Ідея, що викладання та дослідження можуть бути товаром, а не суспільним 

благом, отримала визнання та розвиток, в той же час концепції академічної 

свободи та науки, яка народжується у секретних лабораторіях, були 

переосмислені. У наукових публікаціях, присвячених управлінню вищою 

освітою, це представлено переважно як розрив із концепцією «командування та 

управління» та перехід від інтервенціоністського до «оціночного» управління 

[15; 16; 17; 18]. Ролі органів державного управління відносно сектору вищої 

освіти змінювались від керування до нагляду, від упередженого контролю до 

оцінки результатів, від правил до регулювання [19]. Така концепція не вимагає 

скорочення штату, а від держави очікується досягнення наступних цілей: 

стимулювати впливалість ринкових сил, з одного боку, а з іншого – виявляти, 

запобігати чи виправляти ринкові провали. Перша ціль спонукала би здобувачів 
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освіти перетворитись на споживачів послуг, впроваджуваних ЗВО. Тиск з боку 

споживачів виступатиме корисним стимулом для підвищення якості та 

конкурентоздатності серед університетів, а роль органів державної влади 

полягатиме у сприянні розвитку ринку. Складнощі можуть бути викликані тим, 

що більшість університетів не мають досвіду функціонування в ринкових умовах 

та відсутністю ефективної конкуренції в її економічному розумінні та масштабі в 

галузі вищої освіти. Друга ціль досягатиметься тим, що держава забезпечить 

рівність доступу та втручатиметься в разі появи загрози зростання ринкових сил. 

Попри різноманітність концепцій, науковий дискурс щодо державної 

політики в секторі вищої освіти та ролі держави в цій галузі фокусує увагу на 

двох типах питань: з одного боку, на потрібних реформах та змінах, яких варто 

досягти в результаті проведення цих реформ, а з іншого – на аналізі проведених 

реформ [наприклад, 20; 21; 22]. Доволі репрезентативним в такому контексті ми 

вважаємо компаративні дослідження. Зокрема, Б. Кем та У. Ланцендорф провели 

вивчення темпів реформ у 16 німецьких землях, а де Бург, Ендерс та Шіманк 

вивчали взаємодію освітньої галузі та публічного адміністрування у чотирьох 

європейських країнах на підставі потужної аналітичної схеми, спрямованої на 

опис та оцінку ступеня змін, які відбулись в національних системах вищої 

освіти. Ця схема виділяє п’ять основних компонентів, за якими можна судити 

про ефективність реформ: державне регулювання, керування зацікавленими 

сторонами, академічні свободи/  самоврядування, управлінське самоврядування 

та конкуренція за ресурси [21; 22].  

Науковий дискурс на тему взаємовідносин систем вищої освіти та 

державного управління формулюється також неоднозначно, і фактично 

викристалізовується два підходи: один зосереджує увагу на відносинах держави 

та освітніх інституцій (університетів), фокус уваги другого охоплює вплив 

державної політики на професійне становлення та підготовку [23]. 

Перший підхід є популярнішим і  концентрує увагу на зміні конфігурації 

внутрішніх структур, керівних органів, переформатуванні сфери 

відповідальності, статусу, процесу прийняття рішень. Крім того, описується 
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тенденція до передачі університетам більшої інституціональної автономії та до 

утворення більш керованих та підзвітних установ.  

Тим не менш, системи вищої освіти, як і сектори охорони здоров'я та 

правосуддя, мають специфіку поєднання інституційного унормування та 

професійного аспекту. Однак, у літературі підходу, що базується на впливі 

державної політики на професійне становлення приділяється менше уваги, хоча 

у багатьох європейських країнах державні органи все ще можуть чинити вплив 

на академічну кар'єру, тим самим впливаючи на характер зв’язків між 

професорсько-викладацьким складом та закладом вищої освіти. Найбільш 

розробленою ця тема є у працях K. Мусселін [24; 25; 26; 27], яка досліджувала 

стан ринку праці в академічній галузі та ставлення держави та ЗВО до 

професорсько-викладацького складу у різних державах Європи. Зокрема, 

дослідницею формулюється висновок, що у порівнянні ринків академічної праці 

у Франції, Німеччині та США спостерігається наступна кореляція: французькі 

університети насамперед виступають місцем роботи для вчених; німецькі 

університети (принаймні, до введення у 2001 р. прогресивної системи 

нарахування заробітної плати) порівнюються з інвесторами, які інвестують у 

своїх професорів, беручи їх на роботу, а американські університети будують 

відносини на правах роботодавців, які просто нараховують заробітну платню 

[26]. Більше того, наприклад, у Франції та Італії держава має міцніші стосунки з 

представниками академічної спільноти, ніж із ЗВО. Ця модель, що переважає у 

країнах, що побудували систему вищої освіти на основі наполеонівської моделі, 

призвела до співпраці між профільним міністерством та представниками 

професії. Виходячи з відносин держави з представниками науково-педагогічного 

штату ЗВО або із самим ЗВО, формується координаційний трикутник, 

розроблений Б. Кларком (1983), та тип координації, що використовується для 

управління академічною професією, а також тип координації, яка за певних умов 

більше підходить для управління ЗВО [27]. 

Наукові публікації на тему формотворчого потенціалу вищої освіти для 

державного управління характеризуються також тенденцією делегувати сектору 
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вищої освіти особливий статус, не схожий з іншими секторами, який однак, як і 

інші, залежить від державного фінансування. Однак, порівнюючи реформи та 

трансформації в системах вищої освіти європейських держав та тенденції в 

державно-управлінському секторі, можна зробити висновок, що посилення 

державного контролю за ключовими державними службами поширюватиметься і 

на галузь вищої освіти при загальному усвідомленні і декларуванні автономії 

ЗВО та академічної свободи. Великий вплив тут відіграє перегляд ролі 

національної держави, який відбувається з 1980-х років і який по-різному 

проявляється в межах юрисдикції різних держав. 

Перший напрям переосмислення полягає у перетворенні державного 

сектору на більш обмежений та керований. У Великобританії, де подібні погляди 

набули достатнього поширення, його можна вписати в стратегію реформ так 

званих «Нових правих» політичних сил, яка передбачала повний перегляд основ 

діяльності тих інститутів, що впливають на вільні ринкові відносини: 

профспілок, урядів, що проводять інтервенціоністську економічну політику та 

політику надмірних витрат. Де Сваан, описуючи тенденції та зміни в державній 

політиці європейських держав, зазначає, що «вони виступили каталізатором 

реформ державного сектору та відмови від політики попереднього періоду, з 

1940-х по 1980-і рр., протягом якого низка європейських країн значно збільшила 

державний сектор та перелік соціальних благ, наприклад, розширивши програми 

соціального забезпечення, охорони здоров'я та освіти» [28, с. 98]. Масифікація 

вищої освіти стала одним з проявів такої політики, вона фінансувалась за 

рахунок податків та була абсолютно безкоштовною для студентів. В той момент 

мертонівська концепція автономії вищої освіти в одних країнах та 

інтервенціоністська концепція в інших залишались однаково впливовими.  

Однак з кінця 1970-х років політичні заклики до зменшення тягаря 

оподаткування, пов'язаного з функціонуванням соціальних держав, призвели до 

узгоджених зусиль в напрямку зміни тривалого розширення державного апарату 

та забезпечення адекватного співвідношення ціни та якості; приватизації 

націоналізованих галузей, зменшення впливовості профспілок та підвищення 
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продуктивності державного апарату з одночасним його скороченням. Попри опір 

профспілок, посилення командно-адміністративного тиску та конфронтації 

масштабні реформи, спрямовані на підвищення ефективності системи органів 

державного управління та державної політики, були розпочаті практично у всіх 

країнах Європи, що відмічають у своїх роботах дослідники [див. 29; 30; 31; 32]. 

Гучні студентські заворушення та профспілкові страйки з 1968 р. зробили 

університети сферою пильного контролю органів державного управління. Проте 

ЗВО вдались до перегляду власних місій, підвищили конкурентоспроможність та 

посилили економічний аспект впроваджуваної діяльності, забезпечили 

адекватний менеджмент, що спряло утвердженню їх в статусі самоврядованих 

одиниць. Щоб забезпечити рентабельність своєї діяльності, ЗВО звернулись до 

органів державної влади з проханням надати їм право регулювати трансфер 

технологій та інновацій, щоб зменшити експлуатаційні витрати, підвищити 

рівень доходів, відповідати потребам ринку праці та суспільним очікуванням. 

Делегування більшої автономії університетам з добре організованою системою 

управління було визнано найкращим способом реалізації вимог доби. Таким 

чином, реформи були спрямовані на зміцнення інституційного менеджменту і 

зменшення впливу дорадчих органів та колегіального управління через 

забезпечення університетів інструментами управління (стратегічне планування, 

аудит тощо) та засобами забезпечення ефективності управлінської стратегії 

(наприклад, програмним забезпеченням)та її практичну реалізацію, статистику. 

Масштабність змін та перші здобутки реформ були доволі значущими і стали 

предметом уваги багатьох науковців, які присвятили свої публікації або 

вивченню ходу реформ в одній окремій державі, або проводили компаративні 

дослідження в ряді європейських держав [див., наприклад, 22; 33; 34; 35; 36].  

Проте, якими б райдужними не видавались перспективи, на практиці 

результати таких реформ часом виявились іншими. На інституційному рівні 

зміни призвели до зміцнення управлінської бази вищого керівництва, але не 

самих керівників. На державному рівні контроль через профспілки було 

втрачено, держава змушена була безпосередньо втручатись у систему вищої 
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освіти. Натомість прихильники реформ стверджували, що використання 

ринкових механізмів посилило «голос споживачів» і поставило сектор під 

загрозу встановлення панівного контролю з боку державного апарату.  

Паралельно роль держави і роль приватних стейкхолдерів у забезпеченні 

вищої освіти переосмислювався неодноразово. У деяких країнах, як от 

Португалія, розвиток приватного освітнього сектору заохочується для того, щоб 

покрити брак пропозицій у порівнянні з існуючим попитом у вищій освіті. В 

інших державах відбулося скорочення державного фінансування (наприклад, у 

1981 р. до бюджетів деяких університетів Великобританії були внесені глибокі і 

дуже помітні скорочення в результаті проведення державної політики 

кардинальних перетворень), що призвело до зменшення кількості академічних 

посад, незважаючи на збільшення кількості студентів (наприклад, у Німеччині 

кількість студентів зросла на 232% протягом 1975-1995 рр., тоді як кількість 

штатних одиниць професорсько-викладацького штату зросла на 130% [37]). Це 

змусило університети шукати інші форми фінансування, тоді як деякі країни 

(знову ж таки Великобританія, а також Німеччина та Австрія) задіяли в більшій 

мірі здобувачів освіти шляхом підвищення або введення платні за навчання. 

Майже у всіх європейських державах баланс між обов’язками та 

повноваженнями міністерства та ЗВО був змінений на користь останнього [38]. 

Переосмислення ролі держави у забезпеченні та фінансуванні вищої освіти 

супроводжувалось спробами перегляду способу впливу урядовців. Як зазначає 

І.Блейклі, “традиційні інструменти не зникли, але з’явилось і багато нових. Деякі 

з них мають на меті делегування повноважень щодо прийняття рішень новим 

органам, що призводить до створення посередницьких органів, таких як різного 

роду агенції. Інші, як, наприклад, договори, мають на меті запровадження 

спеціальних переговорних місій, а деякі полягають у відмові від попереднього 

контролю на користь подальшого аудиту: це спровокувало небачене розширення 

моніторингових органів по всій Європі” [8, c.42].  

Цей рух іноді описують як відмежування від органів державного 

управління. Але на нашу думку, це, радше, відображає нову форму залучення 
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держави до сектору вищої освіти. Університети все більше ідентифікуються як 

ключові суб'єкти (як розповсюджувачі знань, виробники досліджень та 

провайдери інновацій) в суспільстві знань і в державній політиці, тому інтерес 

до вищої освіти з боку урядів європейських держав та освітніх організацій дуже 

високий, і якщо на національному рівні основна мета полягає у ефективному 

розподілі коштів та управлінні субвенціями, то мета регіональної політики – 

уніфікувати стандарти для ефективного менеджменту та підвищення якості 

освітніх послуг.  

Другою підставою для переосмислення управління в галузі вищої освіти 

став перегляд ролі держави в освітній галузі, міжнародні процеси в контексті 

глобалізації та євроінтеграції, які спонукали науковців говорити про втрату 

національними державами своїх функцій. До прикладу, Р. Род, Дж. Пьєр та М. 

Фредеріксон писали про «вичерпування» національної держави, яка переживає 

втрату функцій, легітимності та авторитету в процесі інтеграції (зокрема, до ЄС), 

а її національні кордони розмиваються [39; 40; 41]. Крім того, Лісабонський 

процес зумовив скорочення впливу держави в галузі вищої освіти на користь 

регіональних акторів ринку освітніх послуг або делегувавши більше 

повноважень «на місця» в ході децентралізації. Наприклад, у Франції два закони, 

від 1982 р. та 2003 р., розширили сферу повноважень для регіонів, кантонів та 

міст у сферах соціального обслуговування, професійного навчання та ін. В 

результаті кількість суб'єктів, безпосередньо залучених до управління 

державними секторами, зросла. Крім того, функції надання звичних 

адміністративних послуг були перерозподілені і на недержавних постачальників. 

Кількість та впливовість політичних партій зменшується, натомість суспільні 

неурядові організації розвиваються й укріплюються в правах. Дефіцит 

легітимності змушує державних суб'єктів управління тісно співпрацювати з 

недержавними суб'єктами з метою забезпечення ефективної всерівневої політики 

та політичної підтримки, при цьому системи командного управління 

поступаються місцем мережевим формам управління. 
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У багатьох європейських країнах період після Другої світової війни 

характеризувався квазімонополістичними відносинами між державною владою 

та системами вищої освіти, але з 1980-х років відбулись докорінні зміни, неабияк 

зросла роль регіональних та субрегіональних органів управління у багатьох 

секторах, дуже відчутно – у вищій освіті, яка розвивається як у національному, 

так і у розширеному регіональному контексті і формує свій макрорівень згідно з 

політикою ЄС. Такі зміни у політиці вищої освіти були спричинені 

перерозподілом керівних функцій на місця (як, до прикладу, у Великобританії, 

Іспанії), збільшенням автономії уже децентралізованих одиниць (у Німеччині) 

або ж добровільного залучення до процесу адміністрування деяких локальних 

авторитетних стейкхолдерів (як у Франції).  

Регулювання діяльності наднаціональних акторів у вищій освіті дещо 

ускладнене тим, що Європейська Комісія формально не має компетенції 

займатись цими питаннями. Однак, це не означає, що не існує європейської 

політики вищої освіти, достатньо навести такі приклади, як програма Еразмус+, 

кредитна система вимірювання, порівняння навчальних досягнень ЄКТС та ін. 

Крім того, Європейська Комісія має повноваження в сфері проведення 

досліджень, для плідного розвитку яких було розроблено Рамкові програми, які 

впливають на інтенсивність та якість науково-дослідних проєктів європейських 

університетів через програми їх фінансування, що дуже докладно відобразила у 

своїй монографії А. Корбет [42]. Низка європейських дослідників сходяться в 

думці, що найбільше на національні системи вищої освіти країн ЄС вплинув 

Болонський процес, постанови якого хоч і не є імперативом, але повинні братись 

до уваги національними профільними міністерствами країн-підписантів 

Болонської декларації. Крім того, стверджується, що існує ще низка 

наднаціональних суб’єктів, які опосередковано впливають на розвиток вищої 

освіти через створення міжнародних орієнтирів та прогресивної практики в 

галузі вищої освіти, як, наприклад, ОЕСР [43; 44; 45; 46].  

Таким чином, доводиться констатувати, що заклади вищої освіти 

функціонують одночасно в регіональному, національному та міжнародному 
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вимірах та змушені враховувати директиви широкого кола стейкхолдерів. 

Розподіл владних повноважень у такому випадку містить ще більше елементів 

дифузії та плюралізму, ніж у внутрішніх реформах національних систем 

державного управління, проте проблемним залишається питання розробки 

дієвих механізмів притягнення до відповідальності. У світлі інтеграційних 

процесів державні органи влади делегували частину повноважень 

наднаціональним органам, проте зберегли за собою основні контролюючі та 

регламентуючі функції, так само, як і профспілки, залишаючись важливими 

стейкхолдерами. Отже, наразі держава створює правове поле, делегує шир. 

автономію ЗВО і балансує на межі міжнародних рамок та національнх потреб,  

щоб залишити собі змогу бути долученою до управління процесами у вищій 

освіті. 

Третє переосмислення ролі держави в галузі вищої освіти відбулося в 

контексті сприяння демократизації бюрократичних форм державного 

управління. Приміром, Лінда де Леон у 2005 р. проаналізувала розвиток більш 

активних форм державного управління як стратегію реагування на падіння рівня 

довіри до влади [47, с. 113]. Цей напрям пропрацьовано і Б. Маненом, який 

трактує  розвиток громадянського суспільства та представницької демократії як 

запоруку уникнення диктату державно-управлінської системи в різних галузях, 

зокрема монополії на оцінювання та експертизу в освіті, а також на визначення 

суспільних інтересів, що призвело до перерозподілу функцій на більшу кількість 

стейкхолдерів для збільшення можливостей участі та обговорень при прийнятті 

громадських рішень [48]. 

Впровадження університетської освіти в світлі демократичних теорій 

передбачає активну участь персоналу, студентства та інших стейкхолдерів в 

управлінні ЗВО. Практика значно різнилась, зокрема, за даними Р. Майїнца, в 

Німеччині, Нідерландах, Норвегії було прийнято нові закони про створення 

університетських колегій, що повинні складатись частково або повністю із 

зовнішніх (неуніверситетських) стейкхолдерів для активного їх залучення у 

процеси визначення пріоритетів, затвердження бюджету, розробки та реалізації 



 315 

університетських стратегій тощо. І управлінські моделі різняться не лише між 

державами, є відмінності в організації освітньо-управлінського процесу і між 

територіально-адміністративними одиницями однійєї держави, частіше – 

федеративного устрою. Зокрема, Р. Майїнц зобразив це на прикладі німецьких 

земель [49]. 

І автономія ЗВО, і децентралізація влади, і залучення до управлінських рад 

стейкхолдерів з неакадемічних кіл є ознакою демократизації державної влади і 

суспільства, а це, в свою чергу, сприяло прирощенню соціальних функцій 

університетів та посиленню відповідальності перед місцевою громадою. Деякі 

автори сформували висновок про те, що демократизація сприяє переходу від 

досліджень на теми, визначені науковцями відповідно до їх дисципліни, до 

досліджень, визначених характером суспільних потреб та проблем [50; 51].  

З точки зору перерозподілу владних повноважень демократичні 

пожвавлення можна розглядати як окремий напрям управлінських перетворень 

на додачу до концепцій посилення державного втручання в галузь вищої освіти 

та повної відмови від впливу держави в галузі. В цьому контексті відчувається 

науковий скептицизм щодо визначення повноважень керівників та запит на 

традиційні форми демократичної підзвітності, в тому числі при виборі ректора. 

Формулюється також вимога обов’язкової відповідальності університетів перед 

місцевими громадами.  

Аналіз трансформацій наукових поглядів на врядування систем вищої 

освіти та досліджень та державного управління галуззю на прикладі реформ у 

Франції, Німеччині, Італії, Нідерландах, Норвегії, Швейцарії та Великобританії 

та на основі праць іноземних дослідників даного питання демонструє 

комплексний підхід до виявлення передумов появи тих чи інших акцентів в 

науковому дискурсі та державних ініціатив. Зокрема, очевидним є зв'язок 

розвитку науки та освіти з державними та міжнародними політичними, 

економічними, соціальними процесами. Розвиток вищої освіти не відбувається 

сам по собі, він спрямований на задоволення потреб суспільства та місцевої 

громади, так само, як і не існує універсальної моделі відносин держави і вищої 
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освіти, ці процеси зумовлені національними культурно-історичними традиціями. 

Диференціація підходів до оцінки ситуації, встановлення рамок та меж 

відповідальності, реконцептуалізація підходів з одного боку означає потребу в 

оновленні наукової складової державно управлінських процесів, а з іншого – 

демонструє причинно-наслідковий зв'язок між наукою та функціонуванням 

держави. 

Наприкінці 1990-х рр. Тейлор С., Різві Ф., Лінгард Б. і Генрі М. у своїй 

праці  «Освітня політика та політика перемін» («Education Policy and the Politics 

of Change») вже в самій назві заклали підґрунтя для розмежування понять 

«policy» та «politics», які українською перекладаються однаково – «політика» 

[52]. Проте, відповідно до тлумачення в спеціалізованих словниках та наукових 

коментарях, можна сформулювати, що термін «policy» охоплює і транслює зміст 

суб’єкт-об’єктних та суб’єкт-суб’єктних відносин, позначаючи процес та 

правила формування відносин в певній галузі, на певному етапі та за певних 

умов. В свою чергу «politics» охоплює весь спектр політичних процесів, їх 

передумов та наслідків, а також послідовності дій на виконання стратегічних 

директив. Г. Хоружий у монографії «Європейська політика вищої освіти» 

поглибив вивчення термінологічної диференціації, додавши ще категорію 

«polity», яка «охоплює форми політики і стосується її інституційних структур та 

організації суспільства (урядові структури, парламенти, політичні партії, 

міжнародні організації, об’єднання), що становлять певні інтереси, а також 

включають правовий порядок, що регулює сфери діяльності, відповідальність та 

процеси взаємин. Крім інституційного рівня, застосовується також нормативний 

рівень, який охоплює ціннісні уявлення, наміри та їх регулювання» [53, с. 123-

124]. Щоб завершити термінологічний огляд, додамо ще один коментар цього 

автора, який зазначає, що «близьким до категорії «політика» є поняття 

«управління», що має французьке походження (Gouvernance), яке означає 

відношення як до структур, так і намірів. Англійське поняття (Government) 

свідчить, що у суспільно-політичній сфері управління і керування здійснюється 

не тільки державою («першим сектором»), а й приватним сектором економіки 
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(«другим сектором») та «третім сектором», який включає союзи, об’єднання, 

групи інтересів» [53, с. 124].  

В згаданій вище праці «Освітня політика та політика перемін» автори 

визначають наступні характеристики освітньої політики: 

• політика – це більше, ніж текст: багато аспектів освітньої політики не 

відображаються в офіційних політичних документах, потрібно брати до уваги 

попередній і поточний контекст прийняття політичних рішень в освіті; 

• політика багатовимірна: політика розробляється низкою стейкхолдерів з 

тими чи іншими владними повноваженнями та можливостями, але часто і з 

різнополярними інтересами;  

• політика ґрунтується на певних цінностях; 

• політика не існує поза контекстом, не беручи до уваги обставини та 

умови, за яких вона буде реалізовуватись. Слід враховувати історичний, 

соціальний, економічний, етнічний, релігійний та ін. контексти; 

• політика в галузі формується на державному рівні, причому держава 

повинна представляти інтереси суспільства і нести відповідальність за розробку і 

впровадження національної освітньої політики; 

• освітня політика взаємодіє з іншими галузевими політиками. Загальний 

характер розвитку суспільства регулює ступінь взаємозалежності та 

взаємовпливу з тією чи іншою галуззю. До прикладу, глобалізація та ринкові 

відносини вивели на перший план зв’язок освіти з економікою та фінансами з 

усвідомленням міжнародних відносин та інтеграційних процесів. Доба 

активізації міжнародного компоненту вищої освіти в світлі впровадження ІВО 

об’єднала сектор освіти і соціальної політики, національної безпеки та 

міграційної служби [52, с. 14-17]. 

Соціальний аспект освітньої політики держави формує її головний 

потенціал – можливості людських ресурсів, тому і сама вона є важливою 

складовою соціальної політики держави. Г. Хоружий стверджує, що для 

ефективної державної політики в галузі вищої освіти слід враховувати наступні 

«необхідні умови життєдіяльності людської спільноти: 1) гарантування порядку 
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(влада, право); 2) задоволення матеріальних людських потреб; 3) розвиток 

спеціальних знань і технічних навичок (спеціальна освіта); 4) розвиток спільних 

світоглядних теоретичних положень» [53, c. 125].  

Не всі теоретики та розробники державної освітньої політики 

погоджуються щодо цілей та ролей вищої освіти в сучасному світі, проте всі 

визнають, що сучасний характер розвитку університетів робить їх хабом із 

просування прикладних та неприкладних знань, місцем, де економічні вигоди та 

моральні цінності одночасно конкурують та співпрацюють, де розвиток навичок 

та компетенцій для працевлаштування відбувається паралельно з виявленням та 

використанням навичок та талантів людей та сповідуванням моралі та 

суспільних цінностей. 

Розмежування підходів до створення суспільної моделі вищої освіти 

відбулося в середині ХХ століття: до Другої світової війни вища освіта була 

доступною для вищих соціальних класів, а після неї було взято курс на 

доступність університетської освіти і для широких верств населення в рамках 

концепції масової вищої освіти. Ця модель стала ядром освітньої політики в 

Європі та загалом у західному світі. Така політика сприяла появі інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ), які посилюють комерційні та некомерційні 

зв'язки між країнами та ЗВО, ще більше трансформуючи роль вищої освіти, 

роблячи її досить універсальною. Межі вищої освіти набули розпливчастості, і 

так би мовити заздалегідь визначений «суспільний договір» між її закладами та 

стейкхолдерами складніше зобразити в цифрах. Зараз діяльність університетів 

характеризується економічною конкуренцією в умовах жорсткого глобального 

ринку, коли уряди вже не є ключовими гравцями, оскільки різні стейкхолдери 

долучені вже навіть до процесу прийняття рішень. 

Більше того, концепція інтернаціоналізованої вищої освіти змушує уряди 

сприяти ЗВО у постійному розширенні географії співробітництва і студентської 

демографії з метою забезпечення державної та інституціональної економічної 

конкурентоздатності. Конкуренція за залучення талантів з усього світу стрімко 

зростає, для цього дедалі більше держав пропонує додаткові бонуси при 
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працевлаштуванні для нерезидентів у порівнянні з умовами для своїх громадян. 

Такі країни, як Китай чи Сінгапур, які дуже швидко розвиваються, вкладають 

величезні кошти у розвиток своїх систем вищої освіти та роблять їх більш 

доброзичливими до обдарованих та досвідчених людей з усього світу. Поява 

нових технологій змінила традиційну модель вищої освіти, де фізична 

присутність вже не є необхідною вимогою, і тому поєднувати роботу та 

навчання стало набагато простіше, що автоматично робить здобуття вищої 

освіти та/ або докторські студії доступнішими і затребуванішими. Такі тенденції 

підвищили потенціал для отримання прибутку на державному та інституційному 

рівнях і паралельного збільшення інвестицій в нові технології та всі види 

інфраструктури та ресурсів. Необхідність диверсифікації джерел фінансування 

розширює коло стейкхолдерів, задіюючи різні галузі до освітнього процесу. На 

додаток до всього, зміни клімату, зростання тероризму, тривала економічна 

невизначеність та автоматизація робочої сили, ймовірно, збільшать 

міжнаціональну та внутрішню мобільність, а отже, і попит на вищу освіту, 

особливо в економічно розвинених західних країнах-реципієнтах. Такі реалії 

створюють потребу стрімкого реагування на зміни у оточуючому середовищі, 

тому підходи, які вирізняються адаптованістю та гнучкістю, є абсолютно 

важливими, а інституційна політика узгодження інструментальних та внутрішніх 

пріоритетів набуває особливого значення. 

Основну функцію в сучасній парадигмі розвитку вищої освіти виконує 

цифрове суспільство знань із економічною домінантою. Ринки праці вимагають 

таких навичок, як технологічна компетентність та вирішення складних проблем 

засобами критичного мислення і адаптивністю до багатозадачності, що посилює 

конкуренцію і прискорює робочий темп. Дослідники освітньо-наукової галузі 

стверджують, що високої компетентності, «твердих» та «м'яких» навичок 

недостатньо, вища освіта насамперед повинна сприяти зміні світогляду та 

поведінки, стаючи стрижнем глобалізованої економіки, заснованої на знаннях. 

Однак тенденції передачі знань та вмінь університетами, які "стають дедалі 

більше інструменталізованими, професіональними, корпоративними і, в 
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кінцевому рахунку, технологізують освіту", піддаються серйозній критиці як в 

гносеологічному, так і в онтологічному плані [54, с. 679]. Деякі дослідники 

стверджують, що освіта та ринок праці мають різні філософські походження та 

інституційні засади для їх виконання, і тому концептуалізація їх як супутніх 

аспектів економічних процесів із сильними причинними зв’язками призводить 

до логічних помилок. Висловлюється припущення, що «сутності освіти та 

сучасного ринку праці радше суперечать, ніж доповнюють одна одну, і будь-яка 

спроба розглянути їх як компліментарні призводить до довільних і 

неоднозначних результатів, а, відтак, не повинні братись до уваги при творенні 

державної освітньої політики» [55, с. ].  

Важливим аспектом вищої освіти для державного управління є її 

формотворчий потенціал для керування ресурсним капіталом. Коли вища освіта 

розглядається як загальне суспільне право, до якого всі повинні мати рівний 

доступ, людський капітал не повинен розцінюватись державою як найвищий 

інструмент розвитку вищої освіти. Громадянство також може розглядатися як 

один із інструментів і, можливо, концептів, таких як соціальний та культурний 

капітал. Наприклад, П. Бурдьє вважав, що «сертифікати та дипломи не є 

свідченням ані академічних, ані пристосованих до потреби ринку праці знань, ні 

підтвердженням компетентностей, а скоріше набувають форму «мовчазних 

критеріїв, встановлених правлячим класом для виявлення людей певного 

соціального походження» [56, c. 478]. І хоча він не відносить теорію 

спроможності людського капіталу до неактуальних, проте залишається дуже 

скептично налаштованим щодо її вузького соціального значення, оскільки вона 

«стає надбанням правлячого класу і використовується як механізм збереження 

своєї влади і негласного відтворення соціальних нерівностей» [56, c. 542]. 

Питання соціальної нерівності є одним з провідних у дослідженні підходів 

до адміністрування процесів в галузі вищої освіти. В цьому контексті в 

науковому дискурсі зустрічається  найбільше праць, присвячених ліберальній 

концепції, головною метою якої є створення вільної людини як активного члена 

громадянського суспільства. Суть взаємовпливу освітніх, адміністративних та 
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ідеологічних традицій добре відображена в роботах М. Нусбаум, яка констатує, 

що ідея ліберальної освіти має давнє коріння і була присутня у греко-римській 

традиції (широко цитуючи Сократа, Арістотеля та Сенеку на підтвердження – 

авт.), а також у освітніх реформах Рабіндранат Тагора в Індії [57]. Стверджуючи, 

що американці як представники домінуючої нації могли б жити у своєму 

процвітаючому «мікрокосмі» і не перейматись долею світу, проте, вважаючи, 

вочевидь, такі погляди утопічними, авторка наголошує, що «тільки ліберальна 

освіта може змусити відмовитись від цих потворних і самовдоволених звичок 

розуму, перетворюючи (американців – авт.) на світових громадян, які можуть 

результативно розмірковувати про проблеми сучасного світу», тому «концепція 

зв'язку між ліберальною освітою та більш глибоким та всеохоплюючим видом 

громадянства має особливу актуальність у ці часи для молодих громадян усіх 

країн» [57]. Щоб донести своє обгрунтування потреби сповідувати ліберальну 

ідеологію в сучасних освітніх процесах Марта Нусбаум цитує роздуми Сенеки 

про ліберальну освіту як єдиний вид освіти, який «розвине здатність кожної 

людини бути цілком людиною … здатну поважати людяність усіх ближніх, 

незалежно від місця народжєення, соціального статусу, того, де вони 

народилися, статі чи етнічного походження» [57].  

Виховання громадян світу, космополитів, розвиток критичного мислення 

та традицій гуманітарних освітніх практик розглядається як впровадження 

міждисциплінарних студій, метою яких є підготовка студентів до викликів 

сучасного світу, з якими стикаються всі без винятку представники професійних 

осередків, члени громадянського суспільства, державні функціонери, управлінці. 

Одним з провідних теоретиків у цьому питанні є американський дослідник 

питань державної політики вищої освіти в США, Джонатан Козол, який 

присвятив значну частину своїх досліджень вивченню соціального контексту 

освіти у США, акцентуючи увагу на взаємозв'язках, які існують, підтримуються 

або трансформуються між здобувачами освіти, провайдерами освітніх послуг та 

батьками. Він зазначає, що сегрегація та місцева розбіжність у вищих школах 

США постійно збільшуються, а самі заклади розглядаються як відмінний 
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приклад закладів, що сприяють соціальній дискримінації, а сама освітня система 

США функціонує як механізм відтворення соціальної нерівності [58]. У своїх 

працях Дж. Козол висловлює критичне ставлення до інструментальної мети 

освіти, що розвивається за законами ринкової економіки, оскільки це перетворює 

бізнес та комерцію на «ключових гравців», які формують мету, зміст та освітні 

навчальні програми, перетворюючи здобувачів освіти, провайдерів освітніх 

послуг та батьків на символічних учасників [58, с. 105]. 

Інший американський дослідник Ф. Гесс також відстоював тезу про те, що 

американські заклади освіти сприяють зростанню соціальної нерівності, але його 

підхід відрізняється від підходу Дж. Козола тим, що стверджував, що школи – це 

соціальні установи, які працюють і постійно взаємодіють з рештою секторів 

економіки, вони повинні ставати підзвітними таким чином, як звичайний бізнес, 

принаймні, якщо мова йде про надання базових знань. Ф. Гесс наполягає на 

тому, що всі освітні заклади США повинні мати можливість забезпечити якісні 

базові знання та грамотність, а всі здобувачі освіти, незалежно від їх соціального 

походження, змогли б отримати їх. На підставі цього кожен стейкхолдер 

освітнього процесу може бути притягнутий до відповідальності за свою 

неефективність та невідповідність національним стандартам [59]. 

Ф. Гесс також стоїть на позиції, що освітня система США крім підготовки 

студентів до ринку праці повинна виконувати соціальну роль, коли метою вищої 

освіти є виключно орієнтоване на ринок праці викладання та навчання, що не 

відповідають вимогам соціальних потреб добре функціонуючої громадянської 

демократії, якій потрібні активні здобувачі освіти з навичками критичного 

мислення, які, крім роботи та професії, вміють «формувати та висловлювати свої 

думки та брати участь у своїх місцевих та національних громадах» [59, с. 453]. 

Він зазначає, що «створення жорстких стандартів базових знань у всіх школах 

США – це ціль, яка є надійною та досить досяжною. Однак, коли такі цілі 

ґрунтуються на дарвінівській конкуренції та примусі, де виживають лише 

найсильніші, вони стають досить непридатними для задоволення потреб 
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людського розвитку, справедливості та сталого соціального прогресу» [59, с. 

455]. 

Популярності у науковому дискурсі набула ще одна теорія – теорія 

екологічних систем Ю. Бронфенбреннера (за Бронфенбреннером – «теорія 

біоекологічних систем»), яка також є прикладом бачення ЗВО як органічних 

інгредієнтів єдиної концентричної системи, що включає чотири підсистеми: 

мікро, мезо, екзо та макро, а також хроносистеми, що демонструє зміну цих 

чотирьох підсистем протягом певного часу. Мікросистема передбачає діяльність 

та ролі, які проживаються через міжособистісні стосунки, такі як сім'я, школа, 

релігійні чи соціальні інститути або будь-яка взаємодія з однолітками. 

Мезосистема включає взаємозв'язки, що складаються між різними компонентами 

мікросистеми, такі як зв’язок між школою та робочим місцем або сім’єю та 

школою. Екзосистема включає різні взаємодії між системами, в яких людина, яка 

перебуває в процесі розвитку, не бере безпосередньої участі, але впливає на те, 

як функціонують мікросистеми, та на людину. Деякі приклади екзосистем – це 

стосунки в системі приватно-професійних відносин (сім’я, однолітки тощо). 

Макросистема містить у собі всі ці аспекти, які можна розглядати як культурне 

середовище та соціальний контекст, в якому живе і розвивається людина. 

Нарешті, хроносистема вводить часовий вимір, який охоплює всі інші 

підсистеми, піддаючи їх змінам, що відбулися з часом. Усі ці системи постійно 

взаємодіють, формуючи динамічне, складне, але й природне екологічне 

середовище, в якому людина розвиває своє розуміння світу [60]. На практиці ця 

теорія була чудово втілена у Фінляндії, піддаючи трансформаціям фінську, 

зрештою перетворивши її на одну з найкращих у світі. Крім того, Ю. 

Бронфенбреннер переконаний, що бідність та соціальна нерівність розвиваються 

не через різницю в індивідуальних можливостях та здібностях, а через 

інституційні обмеження, які стають непереборними для осіб нижчого соціально-

економічного походження [61]. 

Отже, цілі та вплив вищої освіти на державне будівництво, економіку та 

суспільство протягом певного часу трансформувались і оформлювались у різні 
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концепції. Інституціональна та політична динаміка вищої освіти відрізняються і 

в часі, і в просторі (в різних державах) в залежності від конкретно-історичного 

періоду та політичних режимів, тому просторово-часовий контекст не можна 

нехтувати. Зроблено спробу оглянути підходи до концептуального визначення 

мети вищої освіти та її інституційних особливостей, поєднуючи дві, нібито 

суперечливі, концептуальні рамки: інструментальну та сутнісну. Різні 

педагогічні традиції критично переглядаються та використовуються як 

приклади, які потенційно можуть впливати на вироблення політики сьогодні. 

Оскільки вищу освіту не можна розглядати як відірвану від усіх інших секторів 

державного управління, ми розглядаємо відповідні концептуальні зв'язки вищої 

освіти в системі органів державного управління. Дискусія про мету вищої освіти 

розміщується в контексті реалій часу, що характеризуються соціальною 

нерівністю у світі, масифікацією вищої освіти та відповідних політичних рішень 

для постійного збільшення участі. Поточна орієнтація вищої школи на потреби 

ринку праці призвела до того, що конкуренція постійно зростає, перетворюючи 

цей соціальний інститут на звичайний ринок, де досягнення та ступінь 

розглядаються як валюта, яка може бути перетворена на робочу силу за ринкову 

вартість. Освіта стала інструментом економічного прогресу, відходячи від своєї 

первісної ролі забезпечення контексту для людського розвитку. Як результат, 

вища освіта стає дуже дорогою і навіть якщо політика спрямована на 

відкритість, на практиці не всі можуть собі це дозволити. Перехід до гібридної 

моделі, коли внутрішня мета вищої освіти однаково визнається разом із її 

інструментальним призначенням, слід розцінювати як варіант державного 

механізму створення більш інклюзивних освітніх систем для більш свідомих, 

освічених та справедливих суспільств. 

 

4.2. Механізми державного управління освітніми процесами 

 

Політика вищої освіти сучасної демократичної держави повинна 

базуватись на принципах вільного вибору та вільного доступу. Перший повинен 
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давати можливість вільного вибору місця та форми навчання, а другий 

передбачає гарантування доступності вищої освіти в державі. Держави-члени ЄС 

та претенденти на вступ керуються європейськими цінностями при розробці 

національних стратегій університетської освіти, забезпечуючи визнання 

дипломів інших держав (за спрощеною чи повною процедурою), впроваджуючи 

політику навчання впродовж життя та визнаючи такі типи освіти, як формальна, 

неформальна та інформальна (найменш унормована), кожна з яких сприяє 

прирощенню певного набору компетентностей.  

Розглядаючи докладніше типологізацію підходів до впровадження вищої 

освіти на формальну, неформальну та інформальну, можна спостерігати 

термінологічне нерозуміння та спрощене трактування їх як офіційна – 

неофіційна вища освіта, що абсолютно неправильно. Відповідно до освітнього 

глосарію ЮНЕСКО:  

Формальна освіта (formal education) – це інституціоналізована або 

спланована громадськими організаціями та визнаними приватними закладами 

освіта. Програми формальної освіти, таким чином, визнаються відповідними 

національними освітніми органами або прирівняними до них, наприклад, будь-

якими іституціями, які знаходяться у тісній співпраці з національними або 

субнаціональними органами управління освіти. Формальна освіта – це 

здебільшого первинна освіта (initial education). Професійна освіта, освіта для осіб 

з особливими потребами і окремі складові освіти для дорослих часто визнають 

як складові системи формальної освіти [62]. 

Неформальна освіта (non-formal education) – це освіта, що 

інституціолізована, усвідомлена і спланована провайдером освітніх послуг. 

Визначальна характеристика неформальної освіти полягає у тому, що вона є 

додатком, альтернативою та/або доповненням до формальної освіти для 

забезпечення навчання впродовж всього життя. Часто вона запроваджується для 

того, щоб гарантувати всім право на вільний доступ до освіти. Вона доступна з 

будь-якого віку і не вимагає безперервного навчання; програма може бути 

короткотерміновою або неінтенсивною і зазвичай надається у формі курсів, 
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практичних занять, семінарів. Неформальна освіта зазвичай веде до отримання 

кваліфікацій, які не визнаються відповідними профільними органами державної 

влади, або взагалі не передбачає здобуття кваліфікацій. Неформальна освіта 

може охоплювати програми, спрямовані на підвищення грамотності дорослих і 

молоді, позашкільного навчання для дітей, а також програми, які сприяють 

підвищенню трудових навичок та соціального і культурного розвитку [62]. 

Інформальне навчання (informal learning) – це форми здобуття освіти, які 

створюються спонтанно чи свідомо, але не є інституціолізованими. Вони менш 

організовані та структуровані, ніж формальна і неформальна освіта. Інформальне 

навчання може охоплювати ряд навчальних заходів, що відбуваються в сім`ї, на 

робочому місці, в місцевій громаді та в повсякденному житті, на основі 

самостійної, сімейної чи соціальної спрямованості [62]. 

З огляду на диференційований підхід до визначення характеру прирощення 

компетентнісного потенціалу (освіта, навчання) видається доречним 

конкретизувати певні аспекти. Так, відповідно до вищезгаданого словника 

ЮНЕСКО, освіта включає в себе процеси, за допомогою яких відбувається 

свідома передача накопиченої інформації, знань, розуміння, ставлення, 

цінностей, навичок, компетентностей та моделей поведінкивід одного покоління 

іншому. Цей процес передбачає зворотній зв'язок, комунікацію, дискурс для 

ефективного навчання [62]. В той же час, навчання означає самостійне здобуття 

або тлумачення/розуміння отриманої інформації, знань, ставлення, цінностей, 

навичок, компетентностей чи моделей поведінки на підставі власного досвіду, 

практики, освіти чи інструктажу [62].  

Термінологічна невідповідність у визначеннях процесів часто 

переноситься на їх зміст. В українському професійному та правовому дискурсі 

найчастіше одразу всі три типи здобуття певних навичок і компетентностей 

називають «освітою». Але часом виникає певний дисонанс, як, приміром, у 

випадку з дистанційним навчанням, впроваджуваним ЗВО, на підставі якого 

здобувачу освіти присуджується певна кваліфікація. Крім того, панує 

стереотипне уявлення про те, що формальна освіта впроваджується на рівні ЗВО, 
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неформальна – на різноманітних курсах, а інформальна – це загалом самоосвіта. 

У такому випадку постає питання, як же правильно кваліфікувати 

післядипломну освіту, підвищення кваліфікації, навчання впродовж життя? Чи 

може комунікація з викладачем бути одним із вирішальних факторів 

типологізації, коли тотальна інформатизація та оцифровка всіх видів людської 

діяльності за пріоритет ставить створення потрібних та доступних ресурсів, які є 

універсальними і уможливлюють трансфер знань та складових різних типів 

освіти, приміром з інформальної до формальної. 

У зв’язку з цим виникає потреба законодавчо закріпити бачення, 

тлумачення та процесуальні моменти, адже законодавчі акти, розроблені і 

закріплені на основі Конституції, становлять основу державної освітньої 

політики, яка є обов’язковою до виконання всіма учасниками освітнього 

процесу. Питання здобуття формальної, неформальної та інформальної освіти, їх 

евалюації та стандартизації результатів є актуальними і на часі, особливо після 

ізоляції та карантинних обмежень в більшості держав світу, а надто – в тих, де 

відсутня політика державного сприяння розвитку сфери неформальної та 

інформальної освіти. Неоднозначність трактувань і підходів зумовлена 

Конституцією України, яка постановляє, що «держава забезпечує <…> розвиток 

дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, 

вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання» [63, ст. 53]. Ось тут, на 

наше переконання, і міститься завдання для відповідних органів державної 

влади, адже головний закон держави не конкретизує і не перераховує «різні 

форми навчання», а широке формулювання дає підстави для спекуляцій і з боку 

законодавців, і з боку несумлінних надавачів освітніх послуг. Тому очевидною є 

потреба законодавчого розмежування та закріплення термінів формальна, 

неформальна, інформальна освіта/ навчання.  

Крім того, законодавство будь-якої держави, галузеві практики і норми 

встановлюються відповідно до сучасного контексту розвитку людства, потреб 

держави та світових тенденцій. Державна політика України спрямована на 

гармонізацію українського та європейського законодавства, тому варто 
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враховувати позицію Європейської Комісії щодо будь-яких освітніх процесів, 

практичні тенденції, наукові дослідження, що формують регіональне середовище 

та галузеву політику.  

У 2016 р. Євростат, спираючись на численні вивчення та статистику, 

повторно наголосила, що перед закладами вищої освіти ЄС та їхнім більш, ніж 

20 мільйонним студентським контингентом, стоять серйозні завдання до 

виконання: адаптація до глобалізації, використання нових технологій для 

підвищення якості навчання у вищих навчальних закладах та відповідність 

потребам суспільства та ринку праці. Крім того, з огляду на посилення 

імплементації освітньої політики з пріоритетним акцентом на розвитку 

інтелектуальних здібностей та професійних компетентностей («hard skills»), а не 

на адаптаційні навички життєдіяльності в умовах кон’юнктури сучасного світу, 

досвід міжкультурної комунікації та практико-орієнтоване навчання («soft 

skills»), 2016 р. було прийнято діючу нині «Європейську програму з розвитку 

навичок» (The European Skills Agenda) [64].  

Іншим аспектом, на який деякі дослідники звертають увагу, є те, що з 

огляду на політику розвинених країни по збільшенню кількості вступників до 

ЗВО, це може призвести до зниження якості вищої освіти [наприклад, 65; 66]. 

Уникнути цього, а то й сприяти підвищенню якості вищої освіти, можна, 

перетворивши навчальний процес на більш гнучкий та адаптивний (особливо, з 

огляду на досвід переходу виключно на дистанційне навчання через пандемію 

Covid-19 у першій половині 2020 р.), придатний для індивідуальних потреб 

споживачів освітніх послуг, зробивши освіту менш формальною за допомогою її 

цифровізації та підвищення технічних навичок студентів та дотримуючись 

принципу студентоцентризму із більш індивідуальною адресацією надаваних 

послуг. Противники подібних ініціатив відзначають, що для ефективного 

впровадження технологічних розробок у вищій освіті, необхідно першочергово 

впровадити програми із розвитку технічної грамотності учнів середніх шкіл.   

Вдосконалення цифрових навичок необхідне для подолання назріваючих 

сьогодні проблем, механізми вирішення яких традиційна «нецифрова» модель 
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вищої освіти вже не в змозі запропонувати, і викристалізовується сама по собі 

потреба переформатування освіти на середовище максимального використання 

технологій. Зрештою, оскільки розвиток технологій стає ключовою 

детермінантою сучасної життєдіяльності людини, використання їх в освітній 

галузі – це лише питання часу.  

Основним наслідком переходу до ширшої диджиталізації в освітньому 

процесі однозначно буде включення цифрових компетентностей у навчальні 

програми, повна переорієнтація її на індивідуальні потреби кожного споживача 

освітніх послуг. За відсутності широкої державної політики шкільної цифрової 

грамотності у великій потребі стануть провайдери неформальної та/ чи 

інформальної освіти. Популяризація цих видів освіти, на нашу думку, швидше 

наблизить людство до задекларованої мети збільшення кількості досвідчених 

користувачів ІКТ та загалом – освічених людей на планеті. Адже в наш час 

можна говорити про державні стратегії розвитку університетів, збільшення 

кількості вступників, особливо за рахунок іноземного студентського 

контингенту, що свідчить про фінансово-економічний інтерес ЗВО більше, ніж 

про піклування про прагнення підвищити рівень освічених спеціалістів та 

забезпечити рівний доступ до освіти в усьому світі. Зрештою, використання 

різних стилів навчання зробить навчальний досвід менш формальним, а саме 

навчання – більш індивідуальним та орієнтованим на власні потреби процесом. 

Безумовно, існуюча освітня парадигма домінування та зверхності формальної 

вищої освіти над неформальною та інформальною вже морально застаріла, 

висуваючи на передній план потребу індивідуального підходу до навчання, 

застосування технологій та розвитку цифрових компетентностей, щоб усунути 

суттєві недоліки. Застосування цих рекомендацій дозволить перейти від 

формальної освіти, до неформальної та інформальної (інформаційної, 

дистанційної і т.п.),  які перш за все сприятимуть сталому розвитку людства і 

галузі, ґрунтуюючись на потребах та амбіціях окремих учнів, перетворюючи їх 

на членів суспільства, що постійно навчаються. 
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В такий спосіб, обґрунтувавши можливість паралельного існування й 

успішного функціонування кількох освітніх форм і стратегій, у фокусі уваги 

з’явився ще один аспект, який варто брати до уваги органам державної влади 

при формуванні національної стратегії розвитку галузі – індивідуалізація потреб 

споживачів освітніх послуг, що вимагає включення до законодавства та 

інституційних місій людиноцентристського та студенто-орієнтованого підходу в 

освіті. Як справедливо відмічає Г. Хоружий, «домінуючим принципом 

оптимізації гуманітарних ресурсів з економічної точки зору є людина. Слід 

зауважити, що поняття гуманітарних ресурсів визначається як сума всіх 

здійснених у минулому інвестицій у виховання та підготовку фахівців» [53, с. 

85]. 

Виходячи з усього вищеперерахованого, для ефективного впровадження 

людиноцентриського підходу уповноваженим органам державного управління в 

галузі вищої освіти варто забезпечити вирішення ряду проблем, з якими 

стикаються системи вищої освіти не лише України, а й багатьох країн Європи, 

що неодмінно сприятиме паралельно і вирішенню питань узгодження 

результатів формальної, неформальної та інформальної освіти. Зокрема: 1) варто 

гармонізувати жорстку регламентацію формальної освіти з гнучкістю методів 

навчання неформальної освіти, адже якщо формальний освітній простір стане 

більш гнучким в частині врахування особливостей споживачів освітніх послуг 

(тобто стилю навчання) та використання можливостей індивідуального 

навчання, що забезпечуються засобами ІКТ, умови навчання стануть схожими на 

неформальні та інформальні. Перехід на більш лояльні методики в офіційній 

освіті забезпечує здобувачам освіти більше свободи щодо вибору цілей, змісту та 

видів діяльності в межах освітніх курсів, а також самостійний розподіл часу; 2) 

фокус уваги і центрування процесу повинні бути зміщені від викладача 

(провайдера) до здобувача (споживача) освітніх послуг, адже саме навколо 

останніх (здобувачів/ споживачів) організовані програми неформальної освіти, з 

охопленням їх потреб, характеристик та вимог. Такий же підхід слід забезпечити 

і при впровадженні формальної освіти. Зрештою, за домінуючими формами і 
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стратегіями освіти, кроками для їх гармонізації можна робити висновки щодо 

ролі гуманістичних імперативів в державній політиці, соціальних цінностей та 

ступеню прихильності політиці сталого розвитку людства загалом та населення 

конкретної держави зокрема.   

Для встановлення механізмів державного управління вищою освітою варто 

зробити перехід від форм впровадження вищої освіт до його методів, при цьому 

логіка науковця формує вектор руху від зовнішнього, наднаціонального, рівня до 

національного і далі – до інституційного.   

Глобалізація окрім позитивних економічних зрушень спричинила 

суперечливий вплив на роль і потужність національних держав. Дедалі більше 

науковців говорять про «приватизацію держави» (термін, запропонований У. 

Беком), про втрату державами-націями своїх керівних функцій, легітимності та 

авторитету на користь все більшого кола альтернативних суб'єктів та 

розмиванням національних кордонів [39; 40; 41]. Багато функцій переходить до 

наднаціональних утворень або до «сильних регіонів». У багатьох країнах 

адміністративно-територіальні одиниці отримали більше повноважень на місцях 

завдяки процесу децентралізації влади. В результаті кількість державних 

суб'єктів, безпосередньо залучених до управління державними секторами, 

зросла. Крім того, тепер дедалі частіше звичні функції держави повинні 

корелюватись із позицією недержавних акторів управління, дефіцит легітимності 

змушує державних суб'єктів консультуватися з недержавними суб'єктами та 

формувати коаліції для забезпечення політичної підтримки. Командно-

адміністративні методи управління заміщуються мережевими формами 

управління. 

Не є виключенням і сфера вищої освіти. Показовим прикладом нового 

розподілу управлінських повноважень є держави Європи: формально контроль і 

владу над ЗВО держави-члени залишили за собою (не важливо, скільки задіяних 

до управління суб’єктів беруть в них участь на національному рівні), 

Європейська Комісія не є наднаціональним органом з імперативним мандатом та 

виключними повноваженнями у сфері прийняття рішень і формування політики 
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у секторі вищої освіти, проте всім відомі словосполучення «європейська 

політика вищої освіти», «європейські освітні програми», «європейські стандарти 

якості вищої освіти», «європейська рамка кваліфікацій», «програма ЄС 

Еразмус+» тощо. Крім того, Європейська Комісія володіє компетенцією в галузі 

досліджень, кілька десятиліть розробляє і впроваджує рамкові програми, за 

допомогою яких чинить вплив на університети держав-членів знову ж таки 

єдиного європейського простору вищої освіти через фінансування спільних 

науково-дослідних проєктів. Ініціативи на кшталт Болонського процесу повинні 

бути впроваджені в кожній державі наднаціонального утворення, а організації, 

як ОЕСР, має не настільки прямі, але достатньо потужні інструменти 

моніторингу та опосередкований імператив в питаннях розвитку багатьох 

галузей. Отже, заклади вищої освіти функціонують одночасно в регіональній, 

національній та міжнародній мережах і повинні корелювати свою політику з 

політикою стейкхолдерів різних рівнів, що значно ускладнює управлінський 

аспект, адже окрім дифузії розподілу влади та відповідальності загострюється 

питання і підзвітності. Незавершеність реформ та гармонізації інституційних та 

державної політики з європейськими підходами на фоні отриманої відносної та 

неусвідомленої автономії призводить до появи монополістів у галузі, які за 

допомогою власного бренду та/ чи більшого фінансування і соціального капіталу 

визначають «правила гри». Держава при цьому формує загальну галузеву 

політику, проте не має інструменту впливу, дисциплінарних санкцій і 

притягнення до  відповідальності, хоча організаційно-правовою основою 

державної політики у сфері освіти є в першу чергу Конституція держави та діючі 

закони та підзаконні акти про освіту. Отже, ускладнена багатовимірна 

субординація породжує ускладнення звітності.  

Серед вітчизняних науковців, які досліджували питання врядування у 

вищій освіті можна назвати Бєлову Л., Калашнікову С., Мороза І., Семенець-

Орлову І., Хоружого Г., Шеломовську О. та багато інших. Зокрема, С. 

Калашнікова у своїх працях велику увагу приділила європейському бекграунду 
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управління університетською освітою в Україні та досліджуваним нами 

процесам міждержавної співпраці у галузі вищої освіти.  

Серед визначних віх та документів, що лягли в основу сучасного підходу 

до управління процесами у вищій освіті більшості демократичних держав 

Європи, авторка називає згадані нами вище ініціативи представників закладів 

вищої освіти держав Європи (Велика Хартія університетів, Болонська декларація 

та ін.) та численні постанови за результатами зустрічей європейських міністрів 

вищої освіти, викладені у вигляді Комюніке за результатами зустрічей.   

З-поміж іншого, дослідниця зазначає, що зазвичай поняття «врядування» 

(governance) використовується у сфері державного управління. У «Всесвітньому 

звіті про розвиток за 1989 р.» (The World Development Report, 1989) акцент 

врядування в основному стосується фінансової підзвітності урядів. Пізніше 

значення цього терміну було реконцептуалізовано ПРООН у ракурсі політичної, 

економічної та адміністративної влади для управління державою: «важливою 

справою інституцій врядування є сприяння конструктивній взаємодії 

міждержавним і приватним секторами та громадянським суспільством» [67, c. 

70]. Ідентифікацію сутності моделі «врядування» та її вирізнення від моделей 

«адміністрування» та «менеджменту» авторка відображає в таблиці ключових 

характеристик цих моделей (табл. 4.1). 

Таблиця 4.1 

Моделі державного управління 

Характеристики  Державне 
адміністрування 

Державний 
менеджмент  

Чутливе 
врядування 

Відносини між 
громадянами та 
державою  

Покірність 
Слухняність 

Санкціонування Повноваження 

Відповідальність 
вищих службовців 
перед  

Політики Замовники 
Клієнти 
 

Громадяни 
Стейкхолдери 

Базові принципи  Згода з правилами та 
інструкціями  

Ефективність 
Результативність  

Підзвітність 
Відповідальність 
Прозорість 
Залученість 

Критерії успіху Наслідки Результати Процес 
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Ключові атрибути  Неупередженість  Професіоналізм  Відповідальність 
Відповідність 

 

*розроблено Калашніковою С. на основі World Public Sector Report 2005 

[67, с.70] 

На підставі цієї таблиці моделей наступна таблиця, укладена 

С. Калашніковою, ширше розкриває характерні підходи кожної з цих моделей до 

управління трудовими ресурсами (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2 

Характерні особливості управління людськими ресурсами (УЛР) для трьох 

моделей державного управління 

Фактор Державне 
адміністрування 

Державний 
менеджмент 

Чутливе 
врядування 

Система державної 
служби (ДС)  

Закрита і обмежена. 
Кар’єрна ДС 
Безстрокове 
перебування на 
посаді (tenure)  

Відкрита і 
децентралізована. 
Посадова ДС 
Фіксований термін 

Відкрита і 
регульована. Ядро 
ДС та призначення 
на основі посад 
(posts position based) 
Безстрокове та 
фіксоване 
перебування на 
посаді 
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Продовження табл. 4.2 

Фактор Державне 
адміністрування 

Державний 
менеджмент 

Чутливе 
врядування 

Інституційні 
механізми 

Незалежний 
центральний орган з 
управління 
персоналом на ДС 
Управління 
персоналом 
Уніфікована система 
оплати  

УЛР 
децентралізоване на 
рівень міністерств 
УЛР Індивідуальні 
контракти 

Регулювання та 
ведення УЛР 
Децентралізоване 
УЛР Стратегічний 
розвиток УЛР 
Система оплати 
уніфікована та 
зорієнтована на 
індикатори 
виконання 

Кар’єрне просування На основі стажу  На основі 
результатів 
виконання 

На основі спектру 
компетенцій 
(якостей) 

Політика оплати  Кваліфікації та 
досвід 

Індикатори, 
критерії виконання 
 

Компетенції (якості) 
та індикатори 
виконання 

Управління 
виконанням 

Професійна етика Професійна угода  360-градусна 
підзвітність 

Розвиток людських 
ресурсів 

Функціональні 
навички 

Компетентності Компетентності 
та навички розвитку 
взаємодії (relational 
skills) 

*РозробленоКалашніковою С. на основі World Public Sector Report 2005 

[67, c. 71] 

 

У багатьох дослідженнях питання врядування та управління людськими 

ресурсами спрощено асоціюється тільки з інституційним рівнем і управлінням 

його лідерським потенціалом, як ми це описували вище стосовно унормування 

принципів вибору керівника та керівних органів університетів. Натомість, в 

основному звіті Директорату з питань освіти та культури, присвяченому 

прогресу реформ в галузі управління, зазначається, що «врядування охоплює 

структури, зв’язки і процеси, через які освітні політики (policies) на 

національному та інституційному рівнях формуються, розробляються та 

переглядаються» [68, с. 26]. Основними умовами ефективного врядування у 

вищій освіті у цьому звіті називають участь, прозорість, лідерство [68, с. 49]. 

Важливими чинниками розвитку та дієвості впровадження механізмів 

врядування в галузі вищої освіти визначаються наступні: масифікація 
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університетської освіти з дотриманням статусу «суспільного блага»; відносини 

держава – ЗВО у форматі сприяння (facilitatory), а не командно-

адміністративного імперативу (interventionary); посилення автономії 

університетів та збереження академічної свободи; послуговування фінансовими 

та ринковими механізмами; глобалізація, інтернаціоналізація та європеїзація [69, 

с. 21]. 

Що стосується вимірів та суті процесу врядування у вищій освіті, то С. 

Калашнікова, посилаючись на розробку П. Згаги, відмічає, що «усвідомленню 

сутності врядування у вищій освіті сприяє виокремлення та опис його складових 

– структуризація процесу». Відтак, сукупно виділяють три рівні/структурні 

виміри врядування у вищій освіті: 

• внутрішній або інституційний – врядування закладами вищої освіти; 

• зовнішній або системний – врядування системою вищої освіти; 

• міжнародний або глобальний – врядування системами вищої освіти у 

межах міжнародних (глобальних) перспектив, наприклад Болонський процес [67, 

c. 72]. 

Цитуючи П. Згагу, С Калашнікова підтримує тезу, що «всі три структурні 

виміри врядування – інституційний, системний і міжнародний – створюють 

трикутник «взаємозалежної сукупності» (interdependent totality), що дозволяє 

розглядати врядування у вищій освіті як багатовимірну концепцію 

(multidimensional concept) [67, c. 72]. 

Виходячи із цього дослідження логічною видається стратегія розбудови 

внутрішнього (інституційного) та зовнішнього (системного) рівнів з 

урахуванням тенденцій та імперативів міжнародного, а міжнародний рівень, у 

свою чергу, формувати з урахуванням можливостей та темпів зовнішнього 

(системного, національного), а відтак – і інституційного виміру (візія, місія, 

стратегія розвитку тощо). Це вкотре доводить втручання інтеграційних процесів 

та важелів міжнародного характеру на національні реалії в будь-якій галузі 

(особливо, в Європі). Побудова національного каркасу стратегії розвитку вищої 

освіти, фінансових інструментів її забезпечення, гарантування якості, управління 



 337 

дослідженнями не може бути в такий спосіб набуває інтернаціонального 

характеру, що лише підсилює ракурс дисертаційного дослідження.  

Суттєвим внеском у висвітлення практичного застосування теоретичних 

розробок механізмів управління процесами у вищій освіті стала монографія Г. 

Хоружого «Європейська політика вищої освіти», до якої ми вже звертались у 

попередніх розділах. В ній він, з-поміж іншого, розкриває принцип державного 

управління в галузі вищої освіти в європейських державах з докладним описом 

структури управління та принципів взаємодії різних органів державної влади та 

державно-інституційних відносин. Зокрема, описано механізми управління 

вищою освітою у Швеції, Австрії, Італії, Литві, Болгарії, Великобританії, 

Польщі, Словаччині, Угорщині, Греції, Словенії, Україні, Фінляндії, Іспанії, 

Нідерландах, Франції та Чехії [53]. 

Найкращою в Європі, за визначенням Г. Хоружого, є вища освіта Швеції, 

яка базується на лозунгу «Свобода і відповідальність», а за рівнем інтенсивності 

досліджень та розвитку займає лідируючі позиції. Вища освіта Швеції курується 

найвищими органами державної влади: парламентом (риксдаг) та урядом, які 

формують політику держави щодо основник напрямів розвитку вищої освіти, 

напрямів підготовки та фінансування ЗВО. Університетська освіта в державі 

фінансується за рахунок податків. Оперативне керування та адміністрування 

освітньою галуззю, вирішення сформованих урядом та парламентом завдань та 

управління наукою та дослідженнями здійснює профільне Міністерство – 

Міністерство освіти і досліджень [53, с. 217]. Національні ЗВО є автономними 

державними інституціями, підпорядкованими Уряду. Загальне державне 

управління галуззю здійснюється у відповідності до Болонської декларації, до 

виконання умов якої Швеція долучилась у 2007 р., провівши реформи в галузі. 

Що стосується процесу ІВО, то, як і в багатьох європейських державах, акцент 

робиться на збільшення вхідної студентської ступеневої мобільності, проте в 

пріоритеті Швеції збільшення якості такої мобільності, а не кількості. 

Адміністрування сектором вищої освіти виходить з принципів диференційованої 

оплати за навчання: безкоштовною для здобувачів вищої освіти зі Швеції, 
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держав Європейського Союзу, Європейської економічної зони та Швейцарії; для 

інших категорій абітурієнтів освітні послуги платні.   

Ми дослідили шведську систему соціального захисту, яка є абсолютно 

толерантною до малозабезпечених верств населення та надає можливості для 

навчання за однією з двох стипендіальних програм: 1) програма Шведського 

інституту, яка щороку покриває витрати на навчання та проживання особливо 

обдарованих студентів із країн, що розвиваються, у розмірі 100 млн. шведських 

крон на рік та 2) програма Шведської ради університетів та закладів вищої 

освіти, яка стосується здібних студентів із країн, які не належать до ЄС та 

Європейського економічного простору, з капіталом у 60 млн. крон. До прикладу, 

у Шведського інституту є кілька програм: для Південної Африки, Балкан, 

Туреччини, Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдови, України та 

інших країн. Стипендії цієї інституції надаються абітурієнтам з конкретних 

країн, які подають заявки на магістерські програми, починаючи з осіннього 

семестру. У 2019 р. інститут надав близько 470 стипендій [69]. Адекватне 

адміністрування галуззю передбачило можливість прийому на роботу іноземних 

студентів, не обмежуючи законодавчо кількість годин, які ці студенти можуть 

працювати під час навчання, а по завершенні – подати заявку про подовження 

дозволу на проживання до шести місяців.  

Компаративний аналіз механізмів державного управління та систем вищої 

освіти європейських держав демонструє два різних підходи: більш 

централізоване управління в «особі» профільного Міністерства з більше чи 

менше розгалуженою структурою (Австрія, Італія, Литва, Болгарія, 

Великобританія, Польща, Словаччина, Угорщина, Греція, Словенія, Україна, 

Фінляндія) та більш розгалужена система адміністрування секторальними 

процесами та розвитком (Іспанія, Нідерланди, Франція, Чехія та ін.). Для 

ілюстрації та кращого сприйняття і розуміння децентралізовані, кластерні 

(розгалужені) системи управління вищою освітою європейських держав зі 

значною кількістю суб’єктів управління та стейкхолдерів ми пропонуємо у 

концентрованому викладенні у форматі таблиці, супроводжуваної текстовою 
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деталізацією. Централізований стиль державного управління сектором вищої 

освіти не потребує такої візуалізації, адже не ускладнений багаторівневим 

підпорядкуванням, тому щодо нього застосовано викладення матеріалу в 

текстовому форматі (табл. 4.3).  

Таблиця 4.3 

Система державного управління вищою освітою в Іспанії 

Характерис
тика 

системи 
галузевого 
управління 

Суб’єкти 
управління  

Спеціалізовані галузеві 
агентства та органи 

державної влади 

Примітки 

Децентралі-
зована, 
кластерна 

Міністерство 
освіти і науки 
(МОН) 
Міністерство 
освіти, 
культури і 
спорту 

Державний секретаріат 
університетів та 
досліджень; 
Дирекція професійної 
освіти; 
Національна агенція 
забезпечення якості та 
акредитації, Конференція 
ректорів іспанських 
університетів, 
Координаційна рада 
університетів, Державна 
рада освіти, Загальна рада 
професійної освіти, 
Генеральна дирекція 
університетів, 
Національний інститут 
кваліфікацій. 

1) в структурі МОН є 
Генеральна дирекція 
університетів, яка відповідає 
за управління вищою освітою;  
державний секретаріат 
університетів та досліджень; 
 

*укладено автором на основі [53, c. 218]) 

 

Транскордонна співпраця як об’єкт системи державного управління 

курується Міністерством освіти Іспанії через Генеральну дирекцію 

університетів, яка відповідає за академічну мобільність, розвиток європейського 

простору вищої освіти, координує міжнародні програми, приймає рішення 

відносно процесу оцінювання, інновацій та підвищення якості освітніх послуг 

відповідно до європейських стандартів і вимог [53, c. 218]. 

Більшість спеціалізованих вищих навчальних закладів контролюються 

відповідними міністерствами і відомствами країни. Питання вищої освіти та 

досліджень знаходяться у компетенції Генеральної дирекції з вищої освіти (далі 
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– Дирекція), яка формує і реалізовує політику у сфері вищої освіти та 

досліджень, здійснює нагляд за роботою державних ЗВО, розробляє нормативно-

правове забезпечення їх діяльності,  контролює роботу ЗВО, підпорядкованих 

іншим міністерствам (табл. 4.4).  

Таблиця 4.4 

Управління вищою освітою у Франції 

Характерист
ика 

системи 
галузевого 
управління 

Суб’єкти 
управління  

Спеціалізовані галузеві 
агентства та органи 

державної влади 

Примітки 

Децентралізо-
вана, 
кластерна 

Міністерство 
вищої освіти і 
науки.  
Міністерство 
вищої освіти 
та 
досліджень. 
Міністерство 
зайнятості. 
Профільні 
Міністерства 
та відомства 
за напрямом 
спеціалізації 
ЗВО. 

Генеральна дирекція з 
вищої освіти. 
Вища рада науки і 
технологій. 

1) Генеральна дирекція 
формує державну політику у 
сфері досліджень та 
контролює її виконання, а 
також якість системи 
досліджень та інновацій, 
пропонує напрямки і 
пріоритети наукової 
політики.  

*укладено автором на основі [53, c. 219-220] 

 

Моніторинг за проведенням досліджень та впровадженням їх результатів, а 

також дорадчу функцію щодо інновацій та пріоритетів розвитку науки Дирекція 

виконує сукупно із Вищою радою науки і технологій. Раціональною є також 

співпраця двох інших інституцій в системі державного управління вищою 

освітою: Міністерства вищої освіти та досліджень та Міністерства зайнятості, 

завдяки якій принципи забезпечення професійної освіти в державі оновлюються 

відповідно до вимог часу та потреб французького ринку праці (табл. 4.5).  

У цілому за політику освіти в країні відповідає міністр освіти, хоча при 

цьому частина його повноважень розділена з державними секретарями на 

підставі домовленостей у рамках урядової коаліції. Як правило, міністерство 
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бере на себе виконання оперативних завдань і реалізацію загальної політики 

освіти. 

Таблиця 4.5 

Управління вищою освітою у Нідерландах 

Характерист
ика 

системи 
галузевого 
управління 

Суб’єкти 
управління  

Спеціалізовані галузеві 
агентства та органи 

державної влади 

Примітки 

Децентралізо-
вана, 
кластерна, 
багаторівнева 

Міністерство 
освіти, 
культури і 
науки. 
Міністерство 
сільського 
господарства, 
природи і 
якості про-
дуктів 
харчування 
(для ЗВО 
сільськогоспо
-дарського та 
природоохо-
ронного 
профілю) 

Незалежні урядові 
організації.  
Незалежні органи 
управління. 
Центральне агентство 
фінансування ЗВО. 
Агентство з питань плати за 
навчання і сприяння 
студентам та агентство 
загального нагляду за 
освітою. 
Дорадчий орган для уряду і 
парламенту з питань 
розвитку технологій та 
інноваційної політики в 
національному й 
інтернаціональному 
контексті. 

1) обидва міністерства 
визначають умови надання 
освітніх послуг, розробляють 
нормативну базу, 
співпрацюють із 
стейкхолдерами.  
2)  впроваджено підзвітність 
міністрів парламенту; 
3) залежні від розстановки 
сил в урядовій коаліції; 
4) офіційним органом 
адміністрування в 
Міністерстві освіти, культури 
і науки  є команда 
управлінців  (Management 
Team). 
5) правовий статус, завдання 
і повноваження Дорадчого 
органу визначає окремий 
закон із питань дорадчих 
органів. 

*укладено автором на основі [53, c. 223-225] 

 

Г. Хоружий відмічає, що «Міністр є відповідальним лише за підконтрольні 

йому сфери діяльності і разом із державними секретарями здійснює загальне 

керівництво Міністерством, а офіційним органом адміністративного управління 

є так звана команда менеджерів (Management Team). Керівництво цією 

командою здійснюють спільно генеральний секретар і його заступник, які 

спираються на підтримку трьох генеральних директорів. Управління 

Міністерства освіти, культури і науки поділяються на дві групи: політичні 

управління, які безпосередньо відповідають за певний рівень освіти, а також так 

звані управління підтримки – політика персоналу в освіті, сприяння учням і 
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студентам, інформаційно-комунікативні технології та міжнародна політика, а 

також управління, що забезпечують діяльність міністерства» [53, с. 224]. 

Спеціалізовані галузеві агентства та органи державної влади також 

підпорядковуються Міністру, але працюють незалежно (табл. 4.6). 

Таблиця 4.6 

Управління вищою освітою у Португалії 

Характерис
тика 

системи 
галузевого 
управління 

Суб’єкти 
управління  

Спеціалізовані галузеві 
агентства та органи 

державної влади 

Примітки 

Децентралі-
зована 

Міністерство 
освіти. 
Міністерство 
науки, 
технологій та 
вищої освіти. 

Генеральна дирекція з 
вищої освіти 

1) ЗВО діляться на 
університети та політехнічні 
інститути 
2)  Генеральна дирекція з 
вищої освіти проводить 
національні вступні іспити до 
ЗВО; 
3) Генеральна дирекція з 
вищої освіти приймає і 
розглядає заяви на вступ до 
ЗВО; 
4) в Міністерстві науки, 
технологій та вищої освіти є 
департамент із фінансування 
науки і вищої освіти як  
самостійний орган. Директор 
департаменту та його 
заступник призначаються 
прем’єр-міністром і міністром 
науки, технологій та вищої 
освіти 

*укладено автором на основі [53, c.225] 

 

Центральним органом, що управляє державною системою освіти є 

Міністерство освіти, молоді та спорту. До переліку основних та звичних функцій 

подібних міністерств додано адміністрування та моніторинг внутрішніх 

положень ЗВО, підготовка щорічних звітів про стан вищої освіти, обговорення 

та оцінювання перспективних планів розвитку ЗВО, розподіл бюджетних коштів 

між ЗВО та нагляд за їх використанням, аудит господарського менеджменту 

державних ЗВО. За рішенням акредитаційної комісії міністерство надає 
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приватним вищим навчальним закладам дозвіл на акредитацію навчальних 

дисциплін та призначення професорів, приймає рішення щодо стипендіальних 

програм тощо (табл. 4.7). 

Таблиця 4.7 

Управління вищою освітою у Чехії 

Характерис
тика 

системи 
галузевого 
управління 

Суб’єкти 
управління  

Спеціалізовані галузеві 
агентства та органи 

державної влади 

Примітки 

Децентралі-
зована, 
кластерна, 
багаторівнев
а 

Міністерство 
освіти молоді 
та спорту. 
Профільні 
Міністерства 
за напрямом 
спеціалізації 
ЗВО 
(Міністерство 
оборони, 
Міністерство 
внутрішніх 
справ, 
Міністерство 
охорони 
здоров’я). 

Національний інститут 
технічної і професійної 
освіти. 
Комітет науки і вищих 
навчальних закладів палати 
депутатів парламенту 
Чеської Республіки. 
Акредитаційна комісія. 
Об’єднання закладів 
професійної освіти. 
Центр навчання у ЗВО. 
Чеська конференція 
ректорів. 
Чеська установа нагляду за 
навчальними закладами, 
Чеський союз професійних 
вищих навчальних закладів. 
Університетська 
профспілка. 

У профільних міністерствах 
(силових та охорони здоров’я) 
створено підрозділи вищої 
освіти та перепідготовки.  
 

*укладено автором на основі [53, c. 225-226] 

 

Вищі навчальні заклади в Чехії є автономними, самоуправними закладами, 

за винятком тих державних ВНЗ, які підпорядковані Міністерству оборони, 

Міністерству внутрішніх справ та Міністерству охорони здоров’я. У названих 

вище міністерствах діють відповідні підрозділи з вищої освіти та 

перепідготовки. 

Система управління галуззю вищої освіти Австрії відноситься до групи 

доволі централізованих і консервативних. Керівництво Федеральним 

профільним міністерством здійснює міністр, а генеральний секретар здійснює 

загальну координацію структурними підрозділами. Що стосується політики 
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державного управління ІВО, то варто зазначити, що з метою сприяння 

досягненню цілей Болонського процесу було створено так звану «Групу 

супроводу Болонського процесу» (Bologna-Follow-up Group, BFUG), до завдань 

якої належить адаптація європейських тенденцій у вищій освіті до національних 

австрійських реалій, гармонізація законодавства, розвиток міжуніверситетської 

співпраці, програм подвійних дипломів, академічних обмінів та ін. 

До повноважень провідного суб’єкта управління освітніми процесами 

Великобританії, Міністерства освіти, відноситься повний спектр питань в цій 

галузі: питання дитинства, освіти і навчання впродовж усього життя. На 

виконання визначених Міністерством завдань та цілей повноваження 

розподіляються між його партнерськими організаціями, які отримують 

фінансування від Міністерства. Тримаючи монополію у визначенні цілей, 

завдань та напрямів державної галузевої політики, Міністерство в особі Міністра 

освіти має керівні повноваження над трьома державними міністрами (посада між 

міністром і державним секретарем), один із яких спеціально займається 

навчанням упродовж усього життя, післядипломною освітою і вищою освітою, а 

також трьома молодшими міністрами (державними секретарями) [53, c. 221]. 

Схожу систему управління вищою освітою має і Литва: Міністерство 

освіти і науки (МОН) здійснює централізовану політику управління галуззю. 

Міністр є державним службовцем, репрезентативною фігурою на політичній 

арені, здійснення практичного управління відомством належить до повноважень 

державного секретаря, який є підлеглим до профільного міністра. В складі МОН 

є управління, яке опікується питаннями державної стратегії та політики у сфері 

вищої освіти,  займається підготовкою проєктів нормативно-правових актів, 

відповідає за ліцензування та акредитацію ЗВО, розробляє пропозиції щодо 

розподілу бюджету на потреби вищої освіти.  

Італія та Болгарія також мають централізовану, нерозгалужену систему 

управління вищою освітою: основним суб’єктом управління виступає профільне 

Міністерство (в Італії – Міністерство університетів та досліджень, у Болгарії –

Міністерство освіти і науки (МОН)), яке здійснює керівну, нормотворчу, 
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контролюючу, розподільчу та координаційну функції. Міністерство 

університетів та досліджень Італії курує наступні питання: планування наукових 

досліджень та заходів з вищої освіти, орієнтація і координація діяльності вищих 

навчальних закладів, загальне регулювання та фінансування, нагляд і 

оцінювання, європейська «конвергенція» та міжнародна інтеграція системи 

вищої освіти, умови доступу до навчання у вищих навчальних закладах, 

оцінювання та підтримка досліджень. МОН Болгарії визначає і здійснює 

державну політику вищої освіти, розробляє довгострокові програми та 

оперативні плани, спрямовує діяльність ЗВО та  органів управління освіти. В 

складі Міністерства є дирекція з політики вищої освіти, яка розробляє 

нормативне підґрунтя діяльності в галузі, формулює пропозиції для створення, 

реформування та скасування структурних підрозділів у державних ЗВО, подає 

рекомендації уряду в тому, що стосується навчальних місць, які субсидіюються 

державою. Дирекція займається також усіма питаннями, що належать до ІВО, 

серед яких, зокрема: вхідна/ вихідна студентська академічна мобільність, 

розвиток партнерства, програми подвійних дипломів та дистанційна освіта. 

Схожа система управління вищою освітою і у Словаччині: Міністерство 

освіти в особі Міністра має у підпорядкуванні два державних секретаря, один із 

них займається регіональною освітою, підвищенням кваліфікації та державною 

підтримкою спорту, а інший – наукою і технологіями, дітьми та молоддю. В 

свою чергу Управління вищої освіти підпорядковане генеральному секретареві. 

Міністерство створює передумови для розвитку вищих навчальних закладів, 

займається актуалізацією та зміною нормативно-правових актів, погоджує 

створення, об’єднання, розділення або ліквідацію факультетів та визначає 

перелік фахових напрямків, наглядає за використанням державних коштів, 

наданих вищим навчальним закладам. Г. Хоружий додає, що окрім цього 

міністерство здійснює ще й реєстрацію внутрішніх регулятивних актів вищих 

навчальних закладів, складає і публікує щорічний звіт про стан вищої освіти [53, 

c. 222]. 
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«Одноосібне» керування галуззю вищої освіти здійснює також 

Міністерство освіти в Угорщині. Серед його повноважень – нагляд за діяльністю 

ЗВО, контроль за використанням коштів та дотримання  принципу автономії 

університетів. У структурі Міністерства створено управління, яке готує 

пропозиції з питань вищої освіти, зокрема, щодо навчальних місць, які 

фінансуються з державного бюджету,  для вищих органів державної влади, 

затверджує нові навчальні плани та приймає рішення щодо припинення 

викладання певних дисциплін, видає дозволи на діяльність іноземних ЗВО в 

Угорщині, займається питанням використання фінансових ресурсів, поширенням 

інформації про діяльність міністерства та сфери вищої освіти. Міністр освіти 

разом з іншими відповідними міністрами бере участь у використанні 

гуманітарних ресурсів у рамках загальної Стратегії розвитку Угорщини.  

Таку ж саму назву – Міністерство освіти – але зі значно розширеними 

повноваженнями має і головний суб’єкт управління освітніми процесами у 

Фінляндії. До функцій цього закладу входить контроль не лише за галуззю 

освіта, а й за дослідження, культуру, церковні питання та спорт. Щодо вищої 

освіти та науки, то в структурі відомства  створено дирекцію, очолювану 

генеральним директором, яка формує національну стратегію освітньої політики, 

створює нормативно-правову та фінансову базу функціонування ЗВО, які всі є 

державними за формою власності.  

У Польщі система управління вищою освітою також загалом 

централізована, але при цьому відповідає вимогам ЄПВО і Болонського процесу 

щодо автономії університетів, формування інституційної політики в межах 

чинного законодавства та дотримання принципу соціальної відповідальності 

перед місцевою громадою, чому слугує адекватний розподіл повноважень між 

державним та громадянським секторами управління, забезпечений на підставі 

вдало проведеної децентралізації. Основну керівну функцію виконує 

Міністерство науки і вищої освіти, окрім загальних, властивих таким 

міністерствам, функцій воно, виходячи з потреб держави, може вимагати 

відкриття, закриття та зміну назви державних закладів вищої освіти та їх злиття. 
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Відкриття недержавних суб’єктів освітньої діяльності також відбувається на 

підставі дозволу Міністра, крім того він має право вимагати від відповідних 

державних органів та/ чи засновників недержавних закладів вищої освіти 

додаткової інформації, а також здійснювати інспекційну перевірку. Особлива 

увага приділяється нагляду за дотриманням університетами законів та 

інституційних статутів. Дослідивши систему управління сектором вищої освіти, 

Г. Хоружий констатує, що «заклади вищої освіти, що здійснюють підготовку у 

військовій сфері, у галузях внутрішніх справ, транспорту, будівництва, 

публічного управління, мистецтва, медицини і мореплавства підпорядковуються 

і звітують перед профільними міністрами. Міністр вищої освіти може анулювати 

будь-яке рішення, прийняте колективним органом вищого навчального закладу, і 

кожне рішення (за винятком управлінських рішень), ухвалене ректором, якщо 

воно суперечить законодавству або статуту» [53, c. 222]. Далі у своїй монографії 

цей автор відмічає, що «у Польщі діє також Головна рада вищої освіти як 

дорадчий орган. Вона фінансується з державного бюджету і співпрацює з 

Міністерством науки і вищої освіти та іншими урядовими органами, зокрема з 

питань розвитку державної політики вищої освіти. Даний орган готує пропозиції 

щодо всіх питань державної політики вищої освіти, наукових досліджень і 

культури, формулює запити до урядових органів та керівних органів вищих 

навчальних закладів. Рада готує ініціативи з окремих напрямків розвитку сфери і 

формулює пропозиції міністрові вищої освіти та іншим урядовим органам, подає 

законопроєкти, що стосуються проєкту бюджету вищої освіти та державних 

дотацій окремим закладам вищої освіти» [53, c. 222]. 

Вищим органом державної влади з питань освіти у Греції є Міністерство 

освіти та релігійних справ. За інформацією Г. Хоружого, у його складі є 

спеціальне управління, що займається питаннями вищої освіти і складається із 

таких секторів: планування і оцінювання діяльності ЗВО; забезпечення рівного 

доступу до вищої освіти; заходи із підвищення якості вищої освіти; нагляду і 

проведення заходів із переходу від системи вищої освіти до зайнятості; 
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інфраструктури вищої освіти і матеріального забезпечення; фінансового 

контролю та адміністративної і технічної підтримки [53, c. 225]. 

Щодо Словенії, то автор відмічає подібне централізоване управління 

галуззю вищої освіти, здійснюване Міністерством вищої освіти, науки і 

технологій. До його складу входить Дирекція науки і вищої освіти, яка 

опікується фінансовими та стратегічними питаннями, зокрема закладає основи і 

цілі політики вищої освіти, перевіряє здійснення специфічних завдань і готує 

концептуальні засади національної програми вищої освіти, наглядає за 

здійсненням цієї політики [53, c. 227].  

З проведеного вище порівняльного аналізу європейських практик 

управління освітніми процесами можна зробити наступні висновки:  

- по-перше, за існуючої диференціації механізмів державного управління 

освітніми процесами в державах Європи очевидною є перевага такої системи 

управління, яка базується на чіткій субординації та підзвітності, наскільки б 

розгалуженою та багаторівневою вона не була; 

- більшість держав Європи, досвід яких ми вивчали, розбудовують вищу 

освіту на основі Стратегії, до розробки якої залучено широке коло 

стейкхолдерів: профільне Міністерство/ -а, інші органи державної влади, 

громадські організації, економічні актори тощо. Стратегії галузевого розвитку 

виписані в канві основної Стратегії розвитку держави. Подібні стратегії розвитку 

освіти часто включають в себе питання, тісно пов’язані з освітою: спорт, 

культуру, релігію (духовність). Робота різних міністерств та відомств, які задіяні 

у процесі формування та реалізації політики вищої освіти в кожній з 

досліджених держав Європи, побудована з урахуванням та дотриманням 

цінностей та принципів Болонського процесу, рішень провідних світових (до 

прикладу, ЮНЕСКО) та Європейських органів управління освітніми процесами; 

- прозорість та підзвітність в освітній діяльності загалом та управлінні 

університетською освітою зокрема, фінансовий аудит сприяють подоланню 

проявів негативних явищ, як-то корупція, нецільове витрачання державних 

коштів та дотацій на освітню діяльність, а адекватне законодавство в галузі 
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вищої освіти дозволяє ЗВО створювати спецфонди для обслуговування потреб 

університетів (як наприклад, навчання іноземців), що також мінімізує прояви 

хабарництва та корупції; 

- тенденцією розвитку вищої освіти в державах Європи є широка автономія 

університетів за умови розумної кореляції механізмів інституційного та 

державного управління, прирощення інноваційних та дослідницьких функцій 

вищої освіти.   

 

4.3. Синергія державних та інституційних підходів до управління в 

контексті інтернаціоналізації вищої освіти 

 

Ранжування університетів за рівнем інтернаціоналізованості в усьому світі 

відбувається на підставі різних рейтингів, що виходять з кількості іноземних 

студентів. І не дивно, адже вхідна мобільність є першим показником вдалої 

політики ІВО, вона ж відіграє не абияку роль при складанні загального рейтингу 

університетів. Приміром, QS World University Rankings, який є одним з 

найвпливовіших глобальних рейтингів університетів, був впроваджений в 2004 

р. британською компанією, що спеціалізується на освіті, Quacquarelli Symonds, 

та британським виданням Times Higher Education під назвою «The World 

University Rankings». З 2010 р. цей рейтинг розділився на два:  

• видання Times Higher Education об’єднало свої зусилля з агентством 

Thompson Reuters для проведення ранжування найкращих університетів 

світу The World Reputation Rankings ;  

• компанія Quacquarelli Symonds формує рейтинг під назвою QS World 

University Rankings. 

Рейтинг оцінює університети за різними показниками. До прикладу, у 2018 р. 

методологія ранжування включала наступні параметри з відповідними 

пропорціями: 

• викладання (освітнє середовище) - 30 %, 

• дослідження (обсяги, внесок, репутація) - 30 %, 
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• цитування (дослідницька впливовість) - 30 %, 

• міжнародний статус (співробітники, студенти, дослідження) – 7.5 %, 

• галузеві досягнення (трансфер знань) – 2.5 % [70]. 

Таким чином, очевидно, що вхідна академічна мобільність, яка є однією із 

складових, що формують категорію «міжнародний статус», становить певну 

долю у нарахуванні показників котирування університетів і показників 

успішності у міжнародних рейтингах.  

Вітчизняні рейтинги також враховують міжнародну складову при 

підрахунку рейтингової успішності ЗВО. Так, приміром, на сайті Євро освіта у 

статті О. Линовицької зазначається, що «методика проєкту «Топ-200 Україна», 

що створена відповідно до Берлінських принципів ранжування університетів, 

базується на використанні відкритих даних прямих вимірів (сумарною вагою 

85%), та експертних висновків фахівців у галузі вищої освіти і головних ринків 

праці України (сумарною вагою 15%). Відповідно до цієї методики діяльність 

ЗВО оцінюється за допомогою інтегрованого індексу – Iз. Цей індекс містить три 

комплексні складові: Iз = Iнп (40%) + Iн (25%) + Iмв (20%), де Iнп – індекси 

якості науково-педагогічного потенціалу, Iн – індекс якості навчання, Iмв – 

індекс міжнародного визнання» [71]. 

З-поміж іншого при укладанні рейтингу 2018/2019 навчального р. сумарно 

для формування зазначених індексів використовувались 30 індикаторів прямого 

виміру (анкетні дані, інформація з сайтів ЗВО, дані міжнародних асоціацій 

університетів, дані про участь ЗВО в міжнародних проєктах (Horizon 2020, 

Erasmus+), інформація про участь ЗВО в міжнародних рейтингах (Webometrics, 

Scopus, uniRank), дані МОН України, ЄДЕБО, Комітету з питань державних 

премій України та премій ім. Т. Шевченка, участь ЗВО в проєктах, що 

фінансуються НАТО в рамках Програми «Наука заради миру і безпеки», участь 

ЗВО в білатеральних проєктах, середній конкурсний бал вступника та інші 

відкриті дані).  

У вищезгаданому дослідженні О. Линовицької акцентовано, що «процеси 

інтернаціоналізації також відносились до домінуючих трендів сучасної вищої 
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освіти. Спостерігалася інтенсифікація академічної мобільності, зростання 

кількості ЗВО, учасників спільних програм з європейськими університетами та 

університетами Китаю. Але загальна кількість і студентів, і викладачів, які 

реально беруть участь в академічній мобільності, ще залишається досить 

низькою в Україні порівняно з університетами Європи» [71]. 

Для оцінки ІВО університету за основний показник також беруть 

показники динаміки академічної мобільності. Саме заохочення вхідної 

академічної мобільності лягло в основу амбітних планів багатьох державних 

політик. Так, у 2014 р. канадський уряд визнав міжнародну освіту ключовим 

фактором у створенні нових робочих місць та покращенні добробуту і планує до 

2022 р. вдвічі збільшити кількість іноземних студентів – до 450 тис. осіб. Це, як 

передбачається, призведе до зростання надходжень до бюджету держави за 

рахунок витрат іноземних студентів до 16,1 млрд. доларів і дозволить створити в 

Канаді щонайменше 86,5 тис. нових робочих місць [72]. 

Іншим прикладом успішної державної політики щодо ІВО та розвитку ЗВО 

є Франція. До слова, в березні 2019 р. авторка у співавторстві з представниками 

Університету Сорбонна Париж Північ (до 2020 р. носив назву Париж 13 або 

Париж-Північ – авт.) уклали проєктну заявку, присвячену вивченню 

французького досвіду управління процесом ІВО у Франції на інституційному та 

державному рівнях, в рамках спільної ініціативи Фундації Дім наук про людину 

(la Fondation Maison des sciences de l’homme, FMSH), Центру французько-

російських досліджень у Москві (le Centre d’études franco-russe, CEFR) та 

Посольства Франції в Україні (l’Ambassade de France en Ukraine, AFU) для участі 

у програмі академічних обмінів. В ході проведення зазначеного дослідження 

найбільшу увагу було приділено саме механізмам державного управління 

сектором вищої освіти та транскордонними процесами в ній, зокрема, ініціативі 

французького уряду щодо трансформації державних підходів до ІВО.  

Наприкінці 2018 р. Прем'єр-міністр Франції, Едуард Філіпп, у присутності 

міністра вищої освіти, досліджень та інновацій Фредеріке Відаля, Державного 

секретаря та Міністра зовнішніх зносин Європи Жана-Батісті Лемойна, оголосив 
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про початок застосування ряду заходів, спрямованих на залучення більшої 

кількості іноземних студентів до Франції, в рамках Стратегії «Ласкаво просимо 

до Франції» («Bienvenue en France»), яка базується, з-поміж іншого, на 

спрощеній візовій політиці та запровадженні диференційованих реєстраційних 

зборів для неєвропейських студентів. Метою проголошено до 2027 р. збільшити 

кількість вхідної студентської мобільності до півмільйона іноземних студентів 

на академічний рік та заохочувати виїзд за кордон більшої кількості студентів у 

рамках університетських обмінів та академічної мобільності [73]. Програма 

досить амбітна, і небезпідставно: Франція – четверта за попитом країна для 

навчання для іноземних студентів у світі після США, Великобританії та 

Австралії та перша країна з наборів на не англомовні програми.  

Незважаючи на численні сильні сторони (престижні заклади вищої освіти, 

якість навчання, передовий науковий досвід, культурний вплив, багата історія, 

якість життя), кількість мобільних студентів, що приїжджають на навчання до 

Франції, зростає повільніше, ніж у деяких країнах, які також розробляють 

привабливі стратегії для залучення більшої кількості вхідної ступеневої 

академічної мобільності, як, до прикладу, Німеччина, Польща, Росія, Китай, 

Канада, Японія та ін. 

Франція значно відстає в цьому напрямі через неадекватну політику 

прийому на навчання, ускладнене адміністрування, включаючи візову політику, і 

студенти стикаються з труднощами при оформленні заявок про надання 

соціальної допомоги (Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires, 

CROUS (Регіональний центр академічних та наукових робіт), Caisse d'allocations 

familiales, CAF (Фонд допомоги сім’ям). Крім того, відсутність стандартів щодо 

програм гостинності за моделями, які практикуються у сусідніх країнах, таких як 

Великобританія чи країни Північної Європи, сприяє відчуттю ізольованості 

студентів, що реалізовують міжнародну мобільність, а особливо для студентів з 

не франкомовних країн. 
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Цією державною програмою вже з 2019-2020 навчального р. було 

передбачено низку кроків, які б могли покращити ситуацію з вхідною 

студентською мобільністю до країни. Зокрема, було заплановано: 

1. спростити візову політику. 

З початку 2019-2020 навчального р. за участі Міністерства внутрішніх 

справ Франції розроблена стратегія спрощення візової політики, процедури 

вступу та отримання посвідки на проживання, виїзду та повернення до Франції. 

2. Активно заохочувати вивчення французької мови як іноземної та 

англійської мови, щоб як мінімум подвоїти кількість здобувачів вищої освіти 

іноземними мовами. 

Заклади, що створюють інтенсивне вивчення французької мови як 

іноземної для студентів, які нею не володіють, зможуть скористатися коштами, 

виділеними Фондом «Bienvenue en France», створеного Міністерством вищої 

освіти, досліджень та інновацій з бюджетом 10 мільйонів євро (станом на 2019 

рік). Паралельно пропонується посилене та диверсифіковане дистанційне 

вивчення французької мови як іноземної, а створення ступеневих програм для 

студентів та учених-переселенців, які включатимуть потужний блок французької 

мови як іноземної, матимуть право на підтримку з боку цього фонду. 

3. Створити знак якості «Bienvenue en France» 

Знак/ лейбл «Bienvenue en France» буде присвоюватись установам, які 

відповідають високим умовам прийому на навчання. Починається розгляд 

кандидатів з-поміж 70 національних ЗВО з 2019-2020 навчального р.. 

4. Застосовувати диференційовані збори та збільшити втричі стипендії. 

З початку навчального р. 2019-2020 студенти з неєвропейських країн, які 

вперше зареєструються на здобуття вищої освіти у Франції, будуть сплачувати 

диференційовані реєстраційні внески, що буде більш справедливим: 2770 євро за 

навчання на першому освітньому рівні (бакалавр) та 3770 євро – на другому 

освітньому рівні (магістр), що становить менше третини від фактичної вартості 

навчання. 
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Паралельно планується збільшити кількість звільнених від сплати та 

потроїти фонд стипендіальних витрат. Загалом кожен четвертий студент-

іноземець матиме право на звільнення від оплати або на отримання стипендії. 

5. Збільшити присутність та вплив за кордоном 

Мобілізувати потужності для підтримки розміщення за межами Франції 

кампусів, університетських містечок та французьких шкіл. Необхідно 

сформувати у партнерстві з місцевими акторами ринку освітніх послуг 

французьку пропозицію вищої освіти за кордоном, що ще більше підвищить її 

привабливість. Метою є підвищення можливостей для навчання за кордоном та 

посилення політики сприяння розвитку. 

6. Розпочати глобальну комунікаційну кампанію 

Для реалізації стратегії «Обирай Францію» («Choose France») уряд буде 

спиратись на глобальну комунікаційну кампанію з 2019 р. під егідою Campus 

France, метою якої буде стимулювати бажання здобувати вищу освіту у Франції. 

Не лише Північна Америка та Європа на державному рівні визнають 

пріоритет вищої освіти для розвитку держави та формують державні стратегії 

розвитку галузі, це наразі – світовий тренд. Приклад успішної стратегії розвитку 

освіти демонструють й Азійські країни. До прикладу, Японія ще з 1983 р. почала 

проводити політику активного залучення до держави на навчання та роботу 

іноземних студентів, викладачів, дослідників. У 2005 р. політика 

інтернаціоналізації вищої освіти була конкретизована в трьох завданнях: 

викладання дисциплін англійською мовою, план із залучення 300 тис. іноземних 

студентів до 2020 р. («300 000 international students plan»), розвиток 30 

університетів як центрів інтернаціоналізації («Global 30»). Кількість 300 тис. не 

випадкова, це – 10% загальної чисельності студентів у Японії. Нині цей показник 

становить 123 тис. або 4% від загальної кількості. У 2009 р. було відібрано 13 

університетів, серед яких і приватні, і державні. У 2010 р. кількість таких 

університетів становила вже до 20, а до 2020 р. 30 університетів виступатимуть у 

якості концентраторів глобалізації вищої освіти держави. Усі обрані 

університети будуть отримувати пріоритетну фінансову підтримку в розмірі 200-
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400 млн. єн на рік протягом п’яти років, що дасть змогу кожному університетові 

прийняти 3000-8000 іноземних студентів. Передбачається, що ці університети 

видаватимуть дипломи студентам виключно англійською мовою, а також 

підвищать освітні стандарти завдяки організації неяпонських факультетів [74]. 

У Китайській Народній Республіці ще в 1993 р. було поставлено завдання 

перетворити основні ЗВО у першокласні навчальні заклади на рівні провідних 

університетів світу. За спеціальною державною програмою було обрано 100 

університетів, яким виділено 20 млрд. доларів на інтернаціоналізацію. У 1998 р. 

було конкретизовано терміни: до 2020 р. ці 100 університетів за показниками 

якості та ІВО в них повинні були вийти на рівень світових ЗВО-лідерів. На 

першому етапі було відібрано 10 елітних університетів для фінансування 

реалізації поставлених урядом завдань, у 2004 р. до них приєдналися ще 36 ЗВО. 

У рамках цього проєкту фінансується розвиток наукових центрів і придбання 

нового обладнання, проведення міжнародних конференцій, залучення провідних 

викладачів і вчених у китайські університети [74]. 

Емпіричні дослідження з метою вивчення досвіду успішної реалізації ІВО 

на практиці в рамках підготовки даного дисертаційного дослідження були 

проведені авторкою особисто в двох престижних європейських університетах, 

які демонструють високі показники ІВО, що відображається не лише через 

успішну академічну мобільність, а й через інтернаціоналізоване та 

міждисциплінарне дослідницьке середовище, що поєднує в собі багато наукових 

традицій. Йдеться про Університет Гранади (м. Гранада, Іспанія) та Університет 

Фоджі (м. Фоджа, Італія). Університети дуже різні за розмірами, кількістю 

здобувачів освіти та напрямами підготовки, але у них є спільна риса – дієва 

стратегія ІВО та позитивна динаміка її практичної реалізації.  

Тижневе перебування дослідниці в рамках Міжнародних тижнів за 

програмою мобільності персоналу (Erasmus+ Staff Mobility International Week) в 

кожному з цих університетів надало широкі можливості для участі та 

спостереження за всіма видами впроваджуваної діяльності: освітнім процесом, 

презентаціями, конференціями та позааудиторними заходами. Таким чином, ми 
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отримали унікальні можливості для вивчення академічного та дослідницького 

етосу, кампусного середовища та атмосфери міжнародних взаємодії та 

взаємовідносин в університетах.  

На наше глибоке переконання, метод інсайдерських досліджень для 

розкриття та опису практик впровадження досліджуваної теми є найкращим 

завдяки особистому близькому ознайомленню, в даному випадку – з процесом 

організації та проведення транснаціональної академічної мобільності, що 

допомогло сформувати власну точку зору щодо міжкультурного діалогу в 

середовищі інтернаціоналізованої освіти та транскордонної академічної 

мобільності.  

Першим пунктом призначення для реалізації програми академічної 

мобільності був Університет Гранади (м. Гранада, Іспанія). Цей іспанський ЗВО 

займає четверте місце після Університету Барселони, Мадридського 

Університету та автономного Університету Барселони в ARWU 2019 р., 

перевершуючи інші авторитетні іспанські установи, такі як Університет Помпеу 

Фабра, Автономний університет Мадриду та Університет Валенсії. Університет 

Гранади є найпопулярнішим напрямком серед студентів європейських курсів 

обміну (в рамках програми Європейського Союзу Erasmus+) та європейським 

лідером за показниками як вхідної, так і вихідної студентської мобільності в 

рамках Еразмус+. Це дуже космополітичний університет: близько 10% 

студентів, які навчаються на бакалавраті, є іноземцями, що становить майже 

6000 осіб. 

Гранада – це, насамперед, університетське містечко. Чисельність 

населення складає 240000 осіб, 70000 з яких є студентами, викладачами та 

адміністративно-обслуговуючим персоналом в Університеті, що означає, що 

майже кожен третій житель безпосередньо пов'язаний з університетом. Це дало 

початок розвитку сучасного, полікультурного та яскравого навчального напряму, 

яке вітає людей різного походження. Також Університет має кампуси в 

північноафриканських містах Сеута і Мелілья, що робить його справді 
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міжконтинентальним закладом. Загалом в цьому ЗВО здобувають освіту понад 

55 000 студентів та аспірантів.  

Університет Гранади пропонує широкий вибір високоякісних академічних 

програм з чітким міжнародним покликанням. У 2019/2020 навчальному р. 

Університет запропонував: 

• понад 90 програм бакалаврату (включаючи 14 подвійних ступенів та 

12 міжнародних подвійних ступенів); 

• понад 100 магістерських ступенів (3 Erasmus Mundus, 5 двомовних, 3 

повністю англійською та 15 змішаних програм навчання); 

• 28 докторських програм. 

Великий вибір мовних, коротких, літніх та онлайн-курсів [75]. 

 Підхід до впровадження дієвої інтернаціоналізації в Університеті дуже 

ґрунтовний і виважений, він багатовимірний і базується на різнопланових 

формах реалізації. Опікується питаннями ІВО цілий департамент, назву якого, 

невластиву для українських ЗВО, можна перекласти як Проректорат (Офіс 

проректора) з інтернаціоналізації [76], на чолі якого – Проректор з 

інтернаціоналізації. В українських ЗВО аналогом назви посади керівника такого 

підрозділу є «Проректор з міжнародних зв’язків», а от виокремленого 

підрозділу, відповідального за активну роботу з інтернаціоналізації, у 

вітчизняних університетах ще не існує, як не існує його і в профільних органах 

державної влади, що є актуальним завданням для вирішення для суб’єктів 

інституційного та державного управління. Часто у вітчизняних ЗВО функціонує 

загальний Міжнародний відділ, який займається всіма видами роботи, пов’язаної 

з обслуговуванням міжнародного аспекту впроваджуваної в ЗВО діяльності. 

Саме тому в Україні ІВО – ще й досі декларативний курс в освіті, гасла 

політичних популістів, теоретиків і методологів від державного управління, а не 

дієва та всеохоплююча стратегія держави загалом та кожного закладу освіти 

зокрема. 

Окрім програмного документу – загальної Стратегії ІВО Університету 

Гранади (2017 р.) [77], існує практика щор. приймати «План заходів з ІВО в 
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Університеті» [78]. Його презентують і затверджують в січні-лютому кожного р., 

і станом на кінець 2019 р. вже прийнято і реалізовано 11 таких планів. Варто 

відзначити, що в Університеті Гранади ІВО розуміється не як самоціль, а як 

засіб, що забезпечує якість освіти, досліджень та соціальної відповідальності. 

Зокрема, вищезгадана Стратегія інтернаціоналізації проголошує, що: 

«інтернаціоналізація – це основний пріоритет політики університету Гранади, 

складний і комплексний характер якої вимагає чіткого планування в рамках 

Стратегії, що відображає ставлення нашої інституції до обґрунтування характеру 

та мети нашої міжнародної діяльності в контексті відповідальності за пошук 

рішень в контексті великих глобальних соціальних викликів, реалізацію цілей 

сталого розвитку, глобалізації економіки, мультикультуралізму та актуальності 

знань. Щоб контекстуалізувати Стратегію інтернаціоналізації, ми спираємось на 

оновлене визначення ІВО, запропоноване Гансом де Вітом у спіавторстві з 

іншими провідними спеціалістами з ІВО (2015), які описують 

інтернаціоналізацію як «навмисний процес, завдяки якому міжнародний, 

міжкультурний та/ або глобальний вимір інтегрується в цілі, функції 

(викладання/ навчання, дослідження, послуги) та надання вищої освіти, з метою 

підвищення якості освіти та наукових досліджень для всіх учнів та викладачів, а 

також зробити вагомий внесок у суспільство» [77]. 

Інтернаціоналізація вищої освіти в такий спосіб декларується не як 

самоціль, а як інструмент досягнення мети найефективнішим способом: навчити 

здобувачів вищої освіти працювати в глобалізованому середовищі, як 

локальному, так і міжнародному, а також виховувати їх як критичних, етичних, 

відповідальних людей та як суб'єктів світу з високим рівнем соціальної культури 

та відповідальності.  

Щодо інтернаціоналізації досліджень, то «вона прагне досконалості 

результатів та високого соціального служіння. Обидва процеси поєднуються, 

щоб підвищити видимість та престижність Університету Гранади та просувати 

його основні цінності. Зрештою, міжнародна діяльність Університету Гранади 
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має на меті сприяти навчанню та зміцненню університетських систем у країнах, 

що розвиваються, шляхом спільних дій із ЗВО-партнерами» [77]. 

Щор. фінансовим механізмом реалізації «Плану заходів з ІВО в 

Університеті» незмінно є отримані університетом власні кошти, що надходять 

від різних служб, діяльність яких так чи інакше впливає на політику 

інтернаціоналізації університету, і які будуть використані для здійснення будь-

якого типу інтернаціоналізаційної діяльності, окрім тих, які охоплені різними 

національними та європейськими програмами. Звичайно, університет отримує і 

зовнішнє фінансування для забезпечення й управління процесом. Завдяки 

досвіду попередніх дев'яти видань, План 2018 р. вже містив положення про 

мовну політику та демонстрував трансверсальний характер політики 

інтернаціоналізації, підкреслюючи внесок різних служб Університету Гранади, 

головною метою яких є сприяння та стійкий розвиток міжнародного виміру 

науки, досліджень, викладання та всіх ініціатив, які можуть сприяти 

інтернаціоналізації як за кордоном, так і «вдома», а також управління цим ЗВО 

та пропонованих послуг та участі Університету Гранади.  

Програмні завдання з ІВО, які університет запланував і вдало подолав за 

2019 р., підкорені досить амбітним цілям: 

Програма 1. Підтримка міжнародної студентської мобільності: 

1.1. Допомога та організація поїздок для реалізації мобільності до країн, не 

охоплених програмою Erasmus+, для студентів першого та другого освітніх 

рівнів.  

1.2. Допомога та організація поїздок для аспірантів 

1.3. Допомога для реалізації мобільності в рамках спільних програм, програм 

подвійних дипломів та численних міжнародних ступеневих програмах; 

Програма 2. Підтримка міжнародної кредитної мобільності: 

2.1. Допомога та організація поїздок для ступеневого навчання за кордон. 

2.2. Допомога та організація міжнародних літніх шкіл. 

Програма 3. Підтримка міжнародної мобільності викладачів з метою 

викладання або мовної практики: 
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3.1. Доповнення до підтримки програми Erasmus+. 

3.2. Допомога та організація поїздок для реалізації мобільності до країн, не 

охоплених програмою Erasmus+,в освітніх цілях в рамках двосторонніх угод або 

багатосторонніх мереж Університету Гранади. 

3.3. Допомога для вивчення англійської мови в Національному університеті 

Ірландії (Голвей) 

Програма 4. Підтримка міжнародної мобільності PAS для навчальних 

цілей. 

Програма 5. Нагороди за майстерність в реалізації програм 

інтернаціоналізації студентів. 

Програма 6. Підтримка мовної політики. 

6.1. Підтримка підготовки вчителів та акредитації англійською мовою 

6.2. Мовні курси та акредитація лінгвістичних компетентностей для викладачів 

та науково-дослідних працівників, задіяних у реалізації Стратегії ІВО 

Університету 

6.3. Підтримка евалюації мовної компетенції адміністрації та службовців. 

Програма 7. Підтримка управління інтернаціоналізацією. 

Програма 8. Підтримка нових ініціатив інтернаціоналізації. 

Якщо порівняти цьогорічний програмний план з попереднім, на 2018 р., то 

слід відмітити різницю лише в останньому пункті, де було більш детально 

конкретизовано заходи з підтримки нових ініціатив інтернаціоналізації. Зокрема, 

п.8 носив таку ж саму назву, але містив чотири підпункти: 

8.1. Допомога у підготовці заявок або попередній оцінці проєктних 

пропозицій в рамках міжнародних програм. 

8.2. Допомога при запровадженні подвійних, багатосторонніх або спільних 

міжнародних програм ступеневого навчання. 

8.3. Допомога у створенні або консолідації стабільних мереж 

міжнародного співробітництва. 

8.4. Допомога для інших заходів з інтернаціоналізації та співробітництва. 
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Стратегія ІВО Університету Гранади стверджується і постійно 

перевіряється на ефективність за допомогою розробленого інструментарію:  

� Індикатор 1 – поінформованість та участь у процесі інтернаціоналізації 

(станом на 2017р.,рік затвердження Стратегії, – 100%); 

� Індикатор 2 – динаміка міжнародної студентської мобільності (згідно з 

річним звітом за 2018 р. - 20,89%); 

� Індикатор 3 – інтернаціональність академічного складу (згідно з річним 

звітом за 2018 р.- 19,43%); 

� Індикатор 4 – інтернаціональність адміністративного та обслуговуючого 

персоналу; 

� Індикатор 5 – міжнародна привабливість (згідно з річним звітом за 2018 р.: 

магістерські програми – 15,57%, докторські програми  – 27 %)  

� Індикатор6 – інтернаціональність дослідницьких результатів (2017 р. -55,5 

%) 

� Індикатор 7 – міжнародна привабливість відповідно до кількості вхідних 

гостьових лекцій та візитів (згідно з річним звітом за 2018 р. – 484, не 

враховуючи тих, що відбулися в рамках програм Еразмус+) 

� Індикатор 8 – інтернаціоналізація навчальних програм (2017-2018 н.р. – 

40,02%) [ 78]. 

Така дієва інтернаціоналізація освіти і досліджень з паралельною 

підтримкою та заохоченням інтернаціоналізації вдома стимулює проникнення її 

в усі сфери надаваних освітніх послуг із одночасним дотриманням норм 

соціальної відповідальності (Університет і його кампуси забезпечують роботою 

та підпорядковують своїм потребам чверть населення та майже всю 

інфраструктуру міста). Позитивна практика Університету Гранади стала 

реальною завдяки поєднанню свідомого та ефективного інститутського 

адміністрування та врядування помноженого на прогресивну державну політику, 

яка, розглядаючи світ в контексті глобалізації як «єдиний ринок», який 

конвергується у суспільство без кордонів, не стаючи при цьому спільною та 

однорідною «єдністю», що робить освітній транскордонний менеджмент 
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складним, і водночас вдосконаленим завданням, яке вимагає багатовимірного 

підходу та великих інвестицій у плані грошей, зусиль та таланту. Тим не менше, 

ІВО стала визнаною на найвищому державному рівні вдалою та перспективою 

маркетинговою стратегією «брендингу» держави. Такий підхід було покладено в 

основу державної «Стратегії інтернаціоналізації іспанських університетів на 

2015-2020 роки», укладеною Міністерством освіти, науки та спорту Королівства 

Іспанія в жовтні 2014 р. В ній, з-поміж іншого, зазначається, що «глобалізація, 

відкритість та презентація іспанського суспільства та компаній на міжнародній 

арені надає іспанським університетам два основні виклики в їх потрійній ролі як 

викладачів, дослідників та передавачів знань. По-перше, вони повинні реагувати 

на постійно зростаючий рівень попиту щодо кваліфікованого персоналу, 

здатного до інновацій та підприємництва, а також виконувати свої професійні 

завдання у світовому масштабі. По-друге, вони не можуть залишатися 

віддаленими від зусиль, які докладають університети у всьому світі задля 

залучення талановитих магістрантів, професорів та дослідників, хоча це значною 

мірою залежить від можливостей останніх брати участь у програмах, проєктах та 

міжнародних мережах співпраці з питань освіти, досліджень та інновацій. 

Інтернаціоналізація вищої освіти університету є важливим чинником реформ для 

підвищення якості та ефективності іспанських університетів, сприяє прагненню 

до досконалості як індикатору, до якого має прагнути іспанська система освіти, 

та економіки, заснованої на знаннях, що сприяє більш обґрунтованій та 

стабільній моделі розвитку та зростання» [79]. 

Іспанський уряд в цитованій Стратегії стоїть на позиції того, що концепція 

інтернаціоналізації виходить далеко за рамки простої мобільності студентів та 

підписання міжнародних угод. Аспекти інтернаціоналізації, такі як «навчальні 

програми, тренінги, інтернаціоналізація досліджень, спільна чи багатостороння 

міжнародна кваліфікація з іноземними партнерами, інтернаціоналізація вдома, 

розробка транснаціональних кампусів, створення міжнародних систем 

забезпечення якості, акредитація та перевірка, конкуренція за найкращих 

студентів, рівень міжнародного рейтингу університетів, розвиток асоціацій 
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колишніх випускників на міжнародному рівні, обмін досвідом та передовою 

практикою, працевлаштування та підприємництво» повинні всі братися до уваги 

та враховуватись при формуванні політики держави в галузі вищої освіти [79]. 

З іншого боку, в Стратегії визнається, що ЗВО повинні сприяти 

підвищенню привабливості та конкурентоспроможності Іспанії в рамках 

всесвітньої конкуренції за таланти (студенти, професори, дослідники, 

професіонали, підприємці) та інвестиції, пов'язані зі знаннями, з новою часткою 

роботи та капітальні ресурси у світовому масштабі між діяльністю, заснованою 

на знаннях, та іншими, які не залежать від знань. Увага повинна бути 

зосереджена таким чином, щоб інтернаціоналізація сприяла вдосконаленню 

освіти, навчання, досліджень, інновацій, зростанню регіонального соціально-

економічного розвитку та соціального масштабу університетів, сприяючи 

вирішенню основних глобальних викликів, що стоять перед сучасними 

суспільствами, які вимагають наполегливих зусиль, навичок та ресурсів, що 

перевищують те, що можна досягти на національному рівні. Метою цієї 

Стратегії на основі її SWOT-аналізу є розробка плану реалізації з урахуванням 

конкретних дій, що дозволяють іспанській університетській системі 

позиціонувати себе у верхньому ешелоні на світовій арені, з привабливою та 

конкурентоспроможною пропозицією. Стратегія пропонується як сукупність 

конкретних заходів та дій, які слід розробити певним зацікавлених сторонам з 

метою досягнення вимірюваних результатів у визначений термін [79].  

Іншим прикладом вдалої інтернаціоналізації вищої освіти, з досвіду 

авторки, є приклад Університету Фоджі (м. Фоджа, Італія). На відміну від 

великого кампусного Університету Гранади, Університет Фоджі є досить 

невеликим, ділиться на 6 структурних підрозділів за напрямками підготовки, в 

яких навчається близько 11 тисяч студентів. З часу свого заснування 

(05.08.1999 р.) університет динамічно та інноваційно розвивався в напрямку 

освіти та досліджень на основі локальних традицій та вимог та з урахуванням 

світових та регіональних (європейських) тенденцій та стандартів. Університет є 

визнаним активним учасником різних ініціатив та напрямів в рамках програми 
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ЄС Еразмус+, а з-поміж його основних іноземних ЗВО-партнерів українські ЗВО 

посідають одне з чільних місць. Загалом, Університет має укладені угоди з 20 

зарубіжними університетами щодо навчання міжнародних студентів, а також 

співпрацює з іноземними ЗВО в рамках медіа-програм Сократ/ Еразмус+, 

Леонардо та TEMPUS [80]. Популярний італійський рейтинговий чарт uniRank в 

списках оцінювання 82 італійських ЗВО в 2019 р. розмістив Університет Фоджі 

на 58 місці в неакадемічній таблиці найкращих італійських університетів на 

основі дійсних, неупереджених та впливових веб-показників, наданих 

незалежними джерелами веб-розвідки, а не даних, наданих самими 

університетами.  

В Університеті Фоджі немає затвердженої Стратегії інтернаціоналізації як 

програмного документу, але державна політика ІВО Італії досить чітка, 

ефективна та цілеспрямована. Італія є один з найкращих європейських 

провайдерів вхідної та вихідної студентської академічної мобільності в рамках 

програми Еразмус+, а в останні кілька років держава почала виходити за межі 

кредитної мобільності, переорієнтовуючи пріоритети в рамках політики 

інтернаціоналізації на ступеневу мобільність. 

Економічна криза та зміни у сфері глобальної вищої освіти вплинули на 

види стратегій інтернаціоналізації, що проводяться в Італії, в результаті чого 

спостерігається зміщення фокусу і в працевлаштуванні: на роботу охочіше 

беруть студентів, які є здобувачами освіти за міжнародними програмами 

спільних/ подвійних дипломів для підвищення репутації.  

За статистикою ЄАМО, зростання кількості іноземних студентів, що 

реалізовують вхідну ступеневу мобільність до Італії, стало другим за 

показниками в Європі в 2015 р., внаслідок чого інтернаціоналізація в Італії 

набуває все більш прибуткового характеру [81]. 

Залучення більшої кількості міжнародних студентів та покращення 

міжнародної інституційної репутації частіше визначаються як драйвери 

інтернаціоналізації в Італії. Варто зазначити, що мобільність студентів, що 

реалізовують вхідну/ вихідну мобільність до Італії, все ще залишається в списку 
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найпоширеніших видів діяльності, включених до стратегій інтернаціоналізації в 

Італії, проте такі заходи, як міжнародний маркетинг, частіше цитуються 

італійськими респондентами, ніж респондентами з інших досліджуваних країн, 

за винятком Ірландії та Кіпру. 

Спираючись на результати дослідження п’яти найвизначніших змін в 

транскордонній діяльності в галузі вищої освіти Італії за період 2012-2015 рр., 

опублікованого ЄАМО в 2015 р., констатуємо, що вражаюча позитивна динаміка 

спостерігається в наступних сферах (від більшої до меншої): 

1. якість міжнародних сервісів; 

2. вхідна міжнародна ступенева мобільність; 

3. розвиток спільних програм; 

4. розвиток міжнародного стратегічного партнерства; 

5. курси/ програми з міжнародною складовою [81Ошибка! Закладка 

не определена.]. 

Посилений акцент на прийомі на роботу студентів-іноземців також 

становить певні виклики для італійської практики інтернаціоналізації. Найбільш 

часто проблеми виникають із впровадженням стратегії інтернаціоналізації в 

світлі подальшого рекрутингу великої кількості іноземних студентів. Іншим 

суттєвим викликом для ІВО «по-італійськи» є економічна криза, а також 

демографічні зміни, що спостерігаються у багатьох країнах, наприклад, старіння 

населення, що призводить до меншої кількості студентів. Як результат, в Європі 

зростає потреба в наборі іноземних студентів на контрактній основі, а, відтак, і у 

персоналі, що має відповідні навички роботи з іноземним студентським 

контингентом, що створює черговий виклик системі державного управління 

вищої освіти та органам реалізації стратегії ІВО. 

Відмінною особливістю італійської вищої освіти, яка спричинена 

вищеперерахованими фактами, є зростання кількості спільних програм. Спільні 

програми посіли третє місце у наведеній вище статистиці за рівнем активізації 

інтернаціоналізації в Італії, тоді як вони займають лише 12 місце по всій Європі 

загалом. Цю тенденцію підтверджує дослідження Європейського парламенту 
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«Інтернаціоналізація вищої освіти», в якому висвітлюється урядове 

фінансування спільних програм в Італії та подальше розширення спільних та 

подвійних ступенів. У барометрі ЄАМО спільні програми розглядаються як 

більший виклик італійських практиків, ніж їхні європейці-співвітчизники, що 

свідчить про те, що ще багато чого слід зробити, щоб ці програми мали 

потужний потенціал. Серед завдань до виконання на першому місці стоїть те, без 

чого перераховані стремління та заходи так і залишаться декларацією про наміри 

і тимчасовим досягненням: розробка та затвердження Стратегій 

інтернаціоналізації в ЗВО Італії.  

Далі в порядку пріоритетності:  

2. рекрутинг більшої кількості іноземних студентів; 

3. покращення міжнародного стратегічного партнерства; 

4. розвиток спільних програм;  

5. збільшення вихідної студентської мобільності [81]. 

Вражаючим є також прогрес у сфері забезпечення якості міжнародних 

сервісів та послуг в італійські практиці ІВО. Інтенсифікація зусиль щодо 

залучення іноземних студентів та розробка спільних програм призвели до 

збільшення чисельності іноземного контингенту в кампусах з чіткими потребами 

в його обслуговуванні. Цікаво, що водночас в Італії менше уваги приділяється 

якості міжнародних курсів та програм, хоча водночас збільшується кількість 

курсів/ програм з міжнародним компонентом. Проте, відповідно до нововведень 

до політики ІВО Європейського парламенту, показники якості нещодавно були 

внесені до категорій фінансування, а, отже, можна очікувати, що найближчим 

часом цьому приділятиметься більше уваги.  

Система вищої освіти Італії гостро потребує модернізації, і зміни, схоже, 

стосуватимуться саме стратегій інтернаціоналізації. Найважливішим завданням є 

підвищення рівня та якості італійської вищої освіти, а для того, щоб 

інтернаціоналізація реалізувала свій справжній потенціал, потрібне достатнє 

фінансування та узгоджена політика, реалізована кваліфікованим персоналом.  
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Подібні проблеми властиві і управлінській системі управління вищою 

освітою та інтернаціоналізаційними процесами в ній. Відсутність динаміки 

розвитку процесу ІВО в Україні пов'язана, в першу чергу, з відсутністю 

правових інструментів і неефективною державною політикою в галузі вищої 

освіти. Безпідставним видається списувати проблеми на відсутність узгодженої 

національної стратегії, адже вона прийнята не в усіх державах ЄС. До прикладу, 

в Польщі, яка останнім часом, стрімко нарощує темпи залучення іноземного 

студентського контингенту, також немає документу під назвою «Національна 

Стратегія ІВО», проте сприятливі умови, створені Урядом для вхідної ступеневої 

мобільності, стали бустером розвитку сектору вищої освіти, що приносить 

державі додаткові дивіденди: піднесення економіки, інвестиційна привабливість 

держави загалом та університетів зокрема, збільшення туризму та пожвавлення 

на ринку робочої сили. Стимулом до активізації державної політики в цьому 

напрямку стала масова вітчизняна студентська міграція на навчання до більш 

рейтингових університетів інших держав Європи, що вимагало встановлення 

балансу за рахунок  заохочення до вступу до польських університетів 

талановитої молоді з країн-не членів ЄС.  

Відповідно до звіту ОЕСР «Огляд вищої освіти в Польщі» (2007 р., тобто 

за 3 роки з моменту набуття членства в ЄС), академічна мобільність до Польщі в 

рамках програми Еразмус+ визнавалась не дуже ефективною в той період: 

співвідношення вихідної та вхідної академічної ступеневої мобільності було 1:3, 

а іноземні студенти становили 0,4% від усіх зарахованих на навчання до ЗВО 

Польщі за програмами ступеневого навчання у 2003 р. [82, c. 41]. Щодо 

державної політики в галузі вищої освіти, то відмічалась, що «головним 

викликом для ІВО в Польщі є відсутність загальної стратегії. Не існує 

національної політики щодо стимулювання діяльності, спрямованої на 

інтернаціоналізацію. Дії на рівні міністерства обмежуються участю у програмах 

ЄС та участю у Болонському процесі. Немає ясності щодо будь-яких правових 

інструментів, які, можливо, слід було б запровадити для сприяння ІВО. Однак 
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положення, включені до Закону про вищу освіту (2005) є позитивною ознакою та 

корисним першим кроком» [82, c. 80-81].  

Такі невтішні висновки та стан національної системи вищої освіти, коли 

два найкращі польські університети посіли останні місця в академічному 

рейтингу Шанхайського університету, спонукали органи державної влади 

вдатися до невідкладних. Польща долучилась до всіх європейських ініціатив в 

сфері вищої освіти, ключовими з яких є Болонський процес та стратегічна основа 

європейського співробітництва в галузі освіти і навчання, «Освіта та навчання 

2020», що підтримує реалізацію всеосяжної стратегії розвитку ЄС «Європа 

2020». Пройшовши довгий, проте успішний шлях, вища освіта Польщі отримала 

від Уряду необхідний комплекс реформ та підтримку у вигляді правових та 

фінансових механізмів реалізації стратегічних напрямів, як от, наприклад, 

інтернаціоналізація. В результаті комплексу запроваджених реформ та 

наполегливого виконання рішень відповідних органів державної влади станом на 

початок 2018 р. в Польщі на навчанні вже перебувало понад 72 тис. іноземних 

студентів з приблизно 160 країн, найбільше – з України та Білорусі. За словами 

тогочасного міністра науки і вищої освіти Польщі, віце-прем'єр-міністра 

Ярослава Ґовіна, державна політика спрямована на те, щоб до 2020 р. ця цифра 

зросла до 100 тис. чоловік [83].  

Інтернаціоналізація вищої освіти та досліджень включена у цілі розвитку 

«Урядової стратегії відповідального розвитку» (2016) та до нового Закону про 

вищу освіту та науку Республіки Польща (2018), так званої «Конституції для 

науки», де зроблено відчутний акцент на інтернаціоналізації третього циклу 

освіти/ докторських програм та механізмів, що сприяють розробці та реалізації 

транснаціональних спільних програм, при цьому більшість аспектів 

регулюються угодами між польськими ЗВО та їхніми іноземними партнери. На 

додачу, інтернаціоналізація визначається одним з головних показників, на який 

звертають увагу при оцінці програм та акредитації, які проводяться у вищій 

освіті польським комітетом з акредитації [84]. 
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Національне агентство з питань академічних обмінів Польщі (Narodowa 

Agencja Wymiany Akademickiej, NAWA), створене на підставі Закону «Про 

Національне агентство з питань академічних обмінів» від 7 липня 2017 р., 

розпочало свою діяльність з 2017-2018 навчального р.. Загальною метою 

Агентства є сприяння інтернаціоналізації польської вищої освіта та досліджень. 

Агентство створено за зразком подібних ефективних європейських агентств: 

DAAD у Німеччині, голландського NUFFIC та Campus France у Франції. Серед 

його основних обов'язки варто виокремити наступні: 

� створення системи програм для підтримки зовнішньої та внутрішньої 

мобільності студентів, включаючи докторантів та викладачів; 

� впровадження програм, які заохочують повернення польських 

дослідників до країни; 

� розробка фінансового механізму підтримки мобільності; 

� започаткування проєктів підтримки вищих навчальних закладів у 

підвищенні якості освіти; 

� проведення інформаційних та промоційних заходів щодо польської 

вищої освіти; 

� сприяння вивченню та знанню польської мови за кордоном [85]. 

Окрім залучення іноземного студентського контингенту на ступеневе 

навчання до Польщі, активно заохочується короткострокова академічна 

мобільність. Звичайно, насамперед вона відбувається у рамках програми ЄС 

Еразмус+ (2014-2020 рр.). Однак існують також багатосторонні, двосторонні та 

національні програми (спільно), що фінансуються урядом Польщі та/ або 

іншими країнами або міжнародними організаціями.  

Національне агентство з питань академічного обміну також активно 

працює через портал «Ready, Steady, Go Poland» («Готуйсь, стій, вирушай до 

Польщі»). Портал надає інформацію про систему вищої освіти, включаючи плату 

за навчання та стипендії, практичну інформацію про в'їзд та проживання в 

Польщі, публікації та рекламні матеріали тощо. Він також має пошукову 

систему програм за рівнем та рівнем навчання та мовою навчання, обирати 
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можна з понад 5 000 програм польською мовою та понад 800 програм 

англійською [85]. 

Додатково до урядових організацій активним розвитком ІВО займаються і 

громадські організації. Приміром, у 2018 р. запустили в роботу проєкт «Ed 

Work», спрямований на допомогу майбутнім та існуючим студентам з України, 

Білорусі, Молдови та Росії у пошуку тимчасового чи постійного легального 

працевлаштування  роботи з гідною зарплатою у Польщі, надаватиметься також і 

житло. Проєкт проходить під патронатом Парламенту студентів Польщі, а 

стратегічним партнером є Група EWL – одна з найбільших польських компаній, 

яка займається працевлаштуванням іноземців в Польщі [86]. Безсумнівно, це стане 

привабливим елементом всеохоплюючої державної стратегії по залученню 

іноземного студентського контингенту на навчання до польських ЗВО.  

Підсумовуючи короткий огляд державної політики Польщі з розбудови 

вищої освіти та сприяння ІВО, констатуємо, що зважена та дієва державна 

політика, спрямована на досягнення реальних результатів, а не декларативних 

гасел, та консолідовані зусилля різних стейкхолдерів (державного, громадського 

та бізнес кіл) є головною запорукою успіху. Іншим фактом, який варто взяти до 

уваги, є те, що становлення та процвітання в будь-якій галузі є наслідком 

наполегливих реформ протягом тривалого часу.   

Загалом же, очевидним є дві речі: успішна й ефективна політика ІВО 

держави повинна бути метою, адже вона тісно вплетена в контекст 

внутрішньодержавних процесів та зовнішніх зносин, вона є невід’ємною 

складовою іміджу держави на регіональному (а позитивний імідж для 

європейської спільноти є ключем, який відкриває багато можливостей та 

перспектив) та глобальному рівнях. При цьому «хороша практика» її 

імплементації не залежить від наявності затвердженого документу (як правило, у 

вигляді Стратегії), і вже тим більше вона не є «річчю в собі». Головним 

імпульсом вдалої ІВО є політична воля державних можновладців та їх тотальне 

сприяння, помножене на консолідовані зусилля акредитованих в державі ЗВО. 

Немає універсального сценарію (one size fits all) та покрокової інструкції, яку 
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можна було б запозичити в одній державі та аплікувати в іншій, адже ІВО – це 

не лише державна стратегія, це ціннісні орієнтири, соціальна відповідальність, 

лідерство служіння.   

Україна повинна виробити власний дороговказ з чітко і усвідомлено 

виписаними пріоритетами для досягнення кінцевої бажаної мети:  

1) високі рейтинги вітчизняних ЗВО, отримані завдяки діючій 

прогресивній динаміці вхідної академічної мобільності; 

2) визнання якості освітніх послуг в наших університетах через 

дотримання принципів академічної доброчесності, що в свою чергу обов’язково 

відобразиться на кількості вхідної академічної ступеневої мобільності; 

3) диджіталізація освітнього процесу з метою впровадження активної 

інтернаціоналізації «вдома», інтернаціоналізації навчальних програм;   

4) реальне розширення свободи університетів в питаннях врядування та 

фінансової політики, діюча автономія; 

5) розробка кампусних містечок для інтернаціоналізації кампусів; 

6) синергія політик та реформ державних органів в галузях, дотичних 

до процесів у вищій освіті та задіяних в активній реалізації ІВО.  

 

Висновки до четвертого розділу 

 

Сектор вищої освіти як стратегічна одиниця управління у розвинених 

державах світу визнано пріоритетним та основоположним для розвитку всієї 

суспільно-політично та економічної систем, адже запорукою прогресивних 

ініціатив, інновацій та успішних реформ є людський капітал. Збільшення 

кількості освітніх послуг, стратегії навчання протягом життя, залучення більшої 

кількості здобувачів вищої освіти, за допомогою стратегій інтернаціоналізації в 

т.ч., диверсифікація способів надання освітніх послуг (формальна, неформальна, 

інформальна освіта), вироблення механізмів визнання та евалюації документів 

про проходження підготовки як раз і тими інструментами, за допомогою яких 

держава з одного боку підкреслює важливість розвитку галузі університетської 
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освіти для сталого розвитку кожної окремої держави та людства загалом, а з 

іншого – обґрунтовано відносить вищу освіту до категорії суспільних благ, 

постійно удосконалюючи якість, доступність, механізми державного 

забезпечення і соціальної відповідальності. Крім того, розвиток вищої освіти 

формує і впливає на розвиток технологій, а, відтак, є динамічним процесом, який 

потребує всебічного вивчення, наукової розробленості та концептуального 

забезпечення.  

За весь період існування, а, надто, в добу активної концептуалізації 

політичних систем, інститутів та процесів, вироблення і апробації механізмів 

державного будівництва науковці створювали теорії гармонійної імплементації 

вищої освіти в систему державного управління, розкриваючи її адміністративно-

управлінський потенціал.   

Зокрема, Р. Мертон обстоював теорію автономії вищої освіти і науки як 

соціальних інститутів з їх ціннісно-нормативними регулятивами,  що і лягло в 

основу соціології науки. З-поміж іншого, науковець стверджував, що освіта і 

наука можуть адекватно розвиватись лише в демократичних державах та 

стабільних соціальних структурах, тоді як тоталітарні режими з притаманною їм 

командно-адміністративною системою управління обмежують автономію 

освітньої галузі, ставлячи під загрозу її базові цінності. До найважливіших 

американський соціолог відніс універсалізм та неупередженість; належність 

результатів досліджень всій науковій спільноті, частка індивідуальних творців 

суворо обмежена; безпристрасність і готовність будь-якого науковця погодитися 

з усіма обґрунтованими аргументами, навіть якщо вони суперечать його власним 

науковим поглядам і переконанням; критичний підхід в оцінці власних 

досягнень, участь у раціональній критиці існуючого знання. Додатковими 

нормами стану науки є оригінальність, емоційна нейтральність, незалежність, 

інтелектуальна скромність. 

Генрі Мінцберг запропонував більш широкий підхід, який дозволяє 

логічно зв’язати мікросвіт університетського функціонування з подіями в 

макросвіті держави.  
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Ще одним напрямом в дослідженнях є гіпотеза, що являє собою антитезу  

мертонівській концепції автономії вищої освіти і обґрунтовує забезпечення 

державою постійної можливості брати участь у формуванні системи вищої 

освіти, прихильниками якої на початку 2000-х рр.. виступали Крістофер Худ, 

Гай Пітерс, Олівер Джонс, Колін Скот, Пітер Маасен, Бйор Стенсейкер та ін. 

Навколо низки різнопланових досліджень можна згрупувати  три основні 

концепції управління вищою освітою та державної політики в галузі вищої 

освіти. Перша концепція концентрується на державній політиці вищої освіти та 

ступені автономії останньої, в забезпеченні якої і  вбачає роль держави. Друга 

концепція відводить державі важливу роль у посередництві в інтересах 

суспільства та орієнтації на розвиток ЗВО, що дозволятиме їй керувати та 

контролюватиме наукову діяльність. Це трапляється через сумніви щодо 

ефективності витрачання державних коштів, в такому випадку вища освіта нічим 

не відрізняється від інших галузей державного фінансування (наприклад, 

охорони здоров'я, правосуддя), де уряд може чинити тиск для досягнення 

широких цілей державної політики. Третя концепція підкреслює роль ринкових 

сил та законів в управлінні вищою освітою, обстоюючи ідею, що викладання та 

дослідження можуть бути товаром, а не суспільним благом. В більшості 

випадків у наукових публікаціях, присвячених управлінню вищою освітою, це 

представлено як розрив із концепцією «командування та управління» та перехід 

від інтервенціоністського до «оціночного» управління. 

Якщо змістити акцент з впливу держави на галузь вищої освіти і говорити 

про важливість впливу вищої освіти на систему суспільно-політичних відносин, 

то важливими є питання формування і дотримання правила соціальної 

відповідальності університетів, поширення ідей гуманізму та сприяння 

застосування новітніх технологій та прогресивних ідей на благо людства. Так, на 

порядку денному світової академічної спільноти питання навчання впродовж 

життя, розвиток цифрових технологій та їх застосування в повсякденному житті 

людей та політичній сфері (електронне урядування, цифровізація сектору 

адміністративних послуг тощо).    
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Вища освіта не розвивається автономно, вона перебуває в тісній 

залежності і взаємодії з іншими галузями: економічною, міжнародною, 

правовою, господарською, культурною та ін. тому важливо усвідомлювати 

взаємовплив всіх секторів державного управління один на одного, а також вплив 

міжнародних тенденцій на національну практику. Отже, стан розвитку сучасної 

вищої освіти демонструє її адаптивність вимогам ринку, які є рушійною слою 

доби глобалізації, підпорядковуючи галузь університетської освіти вимогам і 

законам ринку. Крім того, світовий рух інтернаціоналізації диктує потреби і 

завдання для національних освітніх систем, вміщуючи в себе цілі сталого 

розвитку і мультикультурного суспільства. До прикладу, для реалізації стратегії 

ІВО задіяні й інші сфери і органи державного управління й контролю. Все це 

формує задачі для всієї системи державного управління, які полягають у 

виробленні механізмів стратегічного розвитку та управління секторами.    

Для наочної демонстрації диверсифікації механізмів управління освітніми 

процесами для сталого розвитку та для забезпечення рівного доступу та 

неперервності освіти нами запропоновано теорії та підходи до управління 

формальною, неформальною та інформальною освітою. Зазначено, що наразі 

перед світовою спільнотою та органами державного управління України стоїть 

завдання вироблення механізмів визнання результатів неформальної та 

інформальної освіти, їх евалюації та узгодження з результатами формальної 

освіти. 

ІВО як важливий прикладний аспект реалізації державної політики вищої 

освіти також розглянуто на прикладі конкретних держав та стратегій. Особистий 

досвід участі в програмах академічної мобільності до університетів Італії та 

Іспанії надав можливість проаналізувати генеральність ідеї інтернаціоналізації 

вищої освіти у візії та стратегії розвитку цих ЗВО, а також її відображення та 

значущість у державній парадигмі  управління секторальними трансформаціями 

у внутрішньо-інституційному та  транскордонному освітньому менеджменті.  

Авторка також є укладачем проєктної заявки для стажування у Франції для 

дослідження ініціативи французького уряду з розвитку ІВО «Bienvenue en 
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France», а, відтак, має реальні факти про підходи до впровадження ІВО у 

Франції. Практичне вивчення досвіду держав-членів ЄС у нормуванні та 

управлінні ІВО створює передумови для всебічного усвідомленого моніторингу 

процесу ІВО в Україні і формування висновків щодо його покращення, 

пропозиції якісно нових механізмів державного управління галуззю вищої 

освіти.  

Окрім огляду стратегії розвитку та добрих практик ІВО в державах-членах 

ЄС в розділі також висвітлено підходи до секторального управління з метою 

пожвавлення ІВО та збільшення притоку іноземного контингенту здобувачів 

вищої освіти та професорсько-викладацького складу, переважно за рахунок 

вхідної кредитної/ ступеневої академічної мобільності та програм обміну в 

державах Азії та Північної Америки. Такий ґрунтовний аналіз дозволяє 

констатувати, що наразі інтернаціоналізація вищої освіти є домінуючою 

парадигмою розвитку сектору вищої освіти багатьох систем державного 

управління по всьому світу. 
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РОЗДІЛ 5 

КОНСТРУКТИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ 

ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЄЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

В УКРАЇНІ 

 

 

5.1. Теоретико-методологічні засади розроблення та функціонування 

механізмів  інтернаціоналізації вищої освіти в Україні 

 

В ході підготовки дисертаційної роботи доводилось неодоразово 

констатувати, що питання ІВО в Україні мало розроблене, і не всі його практичні 

аспекти отримали теоретичне закріплення. Справедливим також буде відмітити 

збільшення уваги до міжнародних процесів у вищій освіті у академічній полеміці 

та на практиці реалізації механізмів державного управління секторальними 

процесами після підписання Болонської декларації у 1999 р. 

Проте послуговування терміном «ІВО» зустрічається в українському 

науковому дискурсі ще у 1996 р., коли почесний президент Української академії 

політичних наук, перший віце-президент Асоціації політичних наук України М. 

Михальченко у своїй монографії «Беловежье. Л. Кравчук. Украина 1991–1995» 

висловив бачення, що ІВО в загальноєвропейському хронологічному розрізі та 

українській історичній ретроспективі  – не новий процес, адже у  XVІ–XVІI ст. 

вищі навчальні заклади, що створювались в Україні (Острозька та Києво-

Могилянська академії), за формою і змістом освітніх та управлінських процесів 

були ідентичні провідним європейським та мали солідну академічну репутацію, 

а відтак – «сучасний процес інтернаціоналізації освіти є поверненням України до 

європейського культурно-освітнього простору» [1]. 

Початок Болонського процесу у 1999 р. започаткував масштабні процеси в 

освітній царині в європейському регіоні, що, безперечно, спричинило розвиток/ 

трансформацію інших суміжних процесів, уніфікацію вимог, гармонізацію 



 385 

галузевих політик, законодавства та управлінських стратегій, і, звичайно, інтерес 

з боку дослідників та теоретиків. Українська наукова думка збагатилась 

численними дослідженнями на тему європейських хороших практик та 

прогностичними аналізами щодо транскордонних процесів у вищій освіті 

регіональної та національної значущості з приєднанням держави до Болонського 

процесу. На початку нового тисячоліття, у розпал активізації вивчення питань, 

пов’язаних з ІВО в Україні та інших державах, які прагнули долучитись до 

загальноєвропейських галузевих процесів в світлі євроінтеграційного руху, 

українські науковці, як зазначалось вище, найбільшу увагу приділяли 

глобалізації та її впливу на розвиток університетської освіти, академічній 

мобільності, через брак вітчизняного доробку активно послуговуючись 

напрацюваннями західних колег. До прикладу, широко цитованою в той період 

стала публікація польського соціолога освіти М. Квєка, який у 2002 р. здійснив 

ґрунтовну наукову розвідку стосовно формату впливу глобалізації на 

університети, а, відтак, і на процеси в державі і управлінні університетами.  

Посилаючись на роботи багатьох дослідників, М. Квєк дослідив кореляцію та 

взаємовпливу глобалізації, розвитку національної держави та університету як 

модерного закладу, залишившись, на нашу думку, не дуже вдоволеним 

трансформаціями сучасної доби і впливом на відносини в системі «держава – 

університет», коментуючи це так, що «держава більше не бачить для себе вигоди 

у серйознішому фінансуванні закладу, що втратив свою національно-

державницьку функцію для суспільства», але не відкидаючи усвідомлення того, 

що «вища освіта має вирішальне значення для цивілізаційного успіху, скажімо, 

молодих центрально-європейських демократій якраз у момент вступу до 

Європейського Союзу» [2, с. 286]. До необхідних навичок і вмінь, а також 

переваг ІВО при цьому цілком обґрунтовано зараховували володіння іноземними 

мовами, введення міжнародного компонента у навчальні програми освітніх 

курсів, розширення меж наукового пізнання, збільшення прямих особистих 

контактів науковців та ін.   
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Через брак наукових розробок та досвіду ефективного функціонування в 

умовах стрімких світових трансформацій в усіх сферах державного управління  

на початку ХХІ століття довелося зіткнутись із неусвідомленим 

адмініструванням в галузі вищої освіти та нововведеннями, які не мали нічого 

спільного з чітко спланованим курсом реформ та гармонізацією державної 

політики галузевого управління з європейськими вимогами та нормами. 

Яскравою ілюстрацією є спотворення ідеї впровадження в Україні ключового 

інструменту Болонського процесу – кредитно-трансферної накопичувальної 

системи (ECTS), який у вітчизняному варіанті на підставі Наказу МОН України 

№774 від 30.12.2005 р. перетворився на кредитно-модульну систему організації 

навчального процесу (КМСОНП), вводячи за одиницю виміру модуль як 

складову навчального курсу [3]. Крім того, 2005 р. було проведено квазіреформи 

у системі стандартів вищої освіти та переліку кваліфікацій, і, за статистикою та 

інформацією з авторитетних джерел, в результаті задекларованого скорочення 

кількості напрямів підготовки та спеціальностей кількість бакалавратів зросла до 

понад 140, а спеціальностей — до близько 500. Непрофесіоналізм і 

некомпетентність у питаннях європейської політики у вищій освіті серед 

керівної ланки органів державного управління держави вилились у так звану 

«policy without policy» (відсутність ідейного спрямування та сенсозмісту 

впроваджуваних процесів у галузі), але при цьому сформували запит на 

ґрунтовне вивчення тенденцій розвитку вищої освіти в ЄС, основних та 

суміжних процесів, візію провідних європейських університетів та 

представників правлячих кіл держав-членів ЄС стосовно розвитку внутрішньо 

європейського простору вищої освіти політики щодо держав-не членів та ін. В 

результаті прирощення теоретичного та практичного досвіду та розуміння 

процесів у галузі вищої освіти в Європі та на виконання вимог європейської 

спільноти в світлі Болонського процесу та функціонування ЄПВО протягом 

2011–2013 років в Україні було затверджено Національну рамку кваліфікацій 

(2011), укладено та опубліковано Національний освітній глосарій (2011), 

значного розвитку дістала міжнародна академічна мобільність та 
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інтернаціоналізація. Проте дієві кроки було вжито вже після зміни політичної 

парадигми розвитку України у 2014 р., реального, а не декларативного поступу 

держави на шляху європейської інтеграції. Зокрема, відбулося оновлення 

нормативної бази шляхом прийняття Законів України «Про вищу освіту» (2014) 

та «Про освіту» (2017), а підписання Угоди про асоціацію між Європейським 

Союзом та Україною (2014) та розвиток інших євроінтеграційних процесів в 

Україні обумовили потребу ґрунтовнішого дослідження всіх нюансів практичної 

реалізації зближення систем державного та інституційного управління освітніми 

процесами, запозичення європейського досвіду та якомога швидшого 

проведення реформ з гармонізації законодавства, впровадження 

інтернаціоналізації як освітнього механізму європейської інтеграції держави.  

 Що стосується дослідження аспектів, прямо чи опосередковано дотичних 

до прирощення національною системою вищої освіти якісних атрибутів 

ефективної інтернаціоналізації, то позитивним моментом є значна увага до ІВО 

та намагання оволодіти предметом з боку українських дослідників, освітніх 

менеджерів та професорсько-викладацького складу для паритетного діалогу із 

європейськими колегами, починаючи з приєднання до Болонського процесу у 

2005 р. Проте звернення до цієї тематики було продиктоване радше 

масштабними регіональними процесами, концептуальними змінами у системі 

вищої освіти ЄС та недолугих, а часом і деструктивних, кроків керівництва 

галузевого розвитку вищої освіти України, а не глибиною розуміння, 

усвідомленою рефлексією, науковою новизною та власним баченням еволюції 

процесу реформування вищої освіти та науки у світі, Європі та Україні. Тому 

науковий дискурс у вітчизняних профільних журналах часто зводився до 

перераховування прийнятих нормативно-правових актів та подій і цитування 

виступів високопосадовців. Проаналізувавши велику кількість публікацій за 

2005-2013 рр., констатуємо основні тенденції у публікаціях на тему 

транскордонних процесів у вищій освіті та шляхів впровадження міжнародних та 

регіональних трендів в Україні, які зводились до: 1) запозичення інформації з 

англомовних джерел шляхом спрощеного і неусвідомленого комп’ютерного 
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перекладу, що призводило до прикрих помилок і спотворення фактів (наприклад, 

програму ЄС «Еразмус» перекладали як «Еразм» і т.п.); 2) наукові статті 

переважно являли собою хронологічний перелік подій, зустрічей та документів у 

світлі розвитку Болонського процесу в Європі; 3) калькування ідей небагатьох 

свідомих управлінців та освітян (до прикладу, третього міністра освіти України 

(1994-1999 рр., ректора НТУУ «КПІ» М. Згуровського), через що в більшості 

статей спостерігається вживання одних і тих самих словосполучень, які не є 

сталими висловами, а просто передруком з інших робіт, як от словосполучення 

«золота тріада», яке зустрічається в роботах М. Згуровського, Л. Гурч, Є. 

Коршак, Г. Шатковської та на офіційному сайті НТУУ «КПІ» [4; 5; 6; 7]. 

Авторство ідей зрозуміле, адже деякі автори навіть не змінювали назви статті М. 

Згуровського, не те, щоб зміст і основну ідею. Причин тому декілька, але 

лейтмотивом був майже тотальний брак практичного досвіду академічної/ 

професійної мобільності до країн Європи професорсько-викладацького та 

управлінського складу, спілкування з колегами, доступу до наукових досліджень 

та нормативних документів європейських інституцій та органів державної влади 

та галузевого розвитку держав Європи, недостатній рівень володіння 

англійською та/ або іншими європейськими мовами – тобто, все те, що і вміщує 

в себе інтернаціоналізація. Тому говорити про якісні наукові праці періоду 2005-

2013 рр. не доводиться, як доведено, з причин слабкого державно-

управлінського стимулювання та особистого низького рівня обізнаності та  

компетентності. 

 Розвиток Болонського процесу і моніторинг його результатів шляхом 

постійних зустрічей міністрів з питань освіти країн-учасниць та комюніке за 

результатами цих зустрічей унормували різні аспекти формування і 

форматування єдиного простору вищої освіти. Паралельно з цим відбулися 

екзистенційні та політичні зміни в Україні, які сприяли налагодженню якісно 

нового діалогу з ЄС, і, звичайно, освіта виступила одним з інструментів 

забезпечення європейської інтеграції України та, з іншого боку, присутності 

Європи в Україні. 2014 р. було підписано Угоду про асоціацію між 
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Європейським Союзом та Україною, і посилені зустрічні ініціативи та події 

сприяли кращому розумінню та впровадженню ІВО в Україні та якісно новій 

категорії наукових публікацій на цю тему. Зокрема, запуск програми ЄС 

Еразмус+ на період з 2014 по 2020 рр., де Україна є однією з країн-партнерів і 

діяльність якої спрямована на фінансування/ співфінансування проєктів з 

розвитку і поглиблення партнерства, спільних академічних заходів і мобільності 

у сфері освіти, професійної підготовки, молоді та спорту, сприяла розвитку 

потенціалу професорсько-викладацького складу, грантрайтингу, налагодженню 

та розвитку партнерської мережі ЗВО України та Європи, персонального 

розвитку дослідників та інтенсифікацію академічних контактів. У 2014 р. у 

державі запрацював новий Закон України «Про вищу освіту», який значно 

розширював автономію ЗВО, впроваджував трициклову систему вищої освіти, 

урівнював вимоги про кредитно-трансферну систему оцінювання знань, 

гармонізував підходи до кількості кваліфікації та забезпечення якості освіти 

тощо. Така синергія наднаціонального та національного управлінського 

імперативу та потенціалу сприяла пожвавленню динаміки вироблення та 

прийняття стратегій інтернаціоналізації українських ЗВО, розвитку партнерства 

у програмах подвійних дипломів, збільшення кількості спільних наукових 

досліджень та проєктів і, звісно ж, вхідної/ вихідної внутрішньої/ зовнішньої 

кредитної/ ступеневої академічної мобільності із дотриманням вимоги ЄС про 

перезарахування результатів навчання (кредитів ЄКТС). Крім того, така 

зовнішня активність у справі розвитку ІВО стимулювала наукові розвідки в 

цьому напрямку.  

ІВО вперше було концептуалізовано та термінологічно закріплено у 

«Національному освітньому глосарії: вища освіта» саме у 2014 р. і у вже 

зрозумілій та «проєвропейській» редакції: «Інтернаціоналізація 

(Internationalisation) у вищій освіті – це процес інтеграції освітньої, 

дослідницької та адміністративної діяльності вищого навчального закладу/ 

закладу вищої освіти чи наукової установи з міжнародною складовою: 

індивідуальна мобільність (студентів, науковців, викладачів, адміністративного 



 390 

персоналу); створення спільних міжнародних освітніх і дослідницьких програм; 

формування міжнародних освітніх стандартів з метою забезпечення якості; 

інституційне партнерство, створення освітніх і дослідницьких консорціумів, 

об’єднань» [8, с. 25]. 

Щодо персональних одноосібних/ колективних досліджень, то, приміром, 

у тому ж 2014 р. українська дослідниця розвитку транснаціональної вищої освіти 

у світовому освітньому просторі та інтернаціоналізації освіти дорослих і 

розвитку глобальної й міжкультурної компетентності фахівців Інституту  

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України Н. М. Авшенюк 

присвятила свою працю не якомусь все ще незрозумілому до кінця концепту 

«ІВО», а провела компаративний семантичний аналіз термінів, що позначають 

транскордонні процеси в галузі вищої освіти. Зокрема, вона всебічно дослідила 

транснаціональну вищу освіту як соціально-педагогічне явище [9]. З посиланням 

на авторитетні закордонні видання, тлумачні словники, в т.ч. укладені 

міжнародними освітніми організаціями, та дослідження провідних науковців в 

галузі вищої освіти ця авторка обґрунтовує законність вживання терміну 

«транснаціональний» щодо транскордонних процесів в сфері університетської 

освіти, протиставляючи їх іншим існуючим термінам з доступним поясненням 

кожного з них, а саме: подібним за суттю, як стверджує Н. Авшенюк, термінам 

«закордонна вища освіта» (higher education abroad), «мiжнародна вища освіта» 

(international higher education), «трансгранична вища освіта» (cross-border/ 

transborder higher education), «вища освіта без кордонів» (borderless higher 

education) [9, c. 37]. При цьому авторка зазначає, що «транснаціональна вища 

освіта передбачає перетин кордонів як послугами, так і споживачами послуг. 

Відповідно до класифікації Генеральної угоди з торгівлі послугами виділяють 

чотири типи міжнародної торгівлі освітніми послугами, і в межах першого типу 

послуги перетинають кордони за допомогою дистанційної чи віртуальної освіти, 

в межах третього – іноземні інвестиції сприяють заснуванню філій, кампусів, 

зарубіжних корпоративних інститутів та франчайзингових програм, тоді як 

другий і четвертий тип передбачають перетин кордонів безпосередньо 
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фізичними особами: і споживачами, і носіями освітніх послуг» [9, c. 37]. На 

перший погляд здається, що те ж саме входить до переліку видів діяльності в 

рамках ІВО, і було б дивним суворо розділяти и протиставляти ці процеси, адже 

якщо транснаціоналізація вищої освіти є формою встановлення взаємовідносин 

між закладами вищої освіти різних країн, способом постачання освітньої послуги 

і трансферу освітньої компоненти міжінституційних відносин через кордон, то 

інтернаціоналізація є процесом наповнення таких взаємовідносин ідейно-

змістовим компонентом мультикультуралізму, якості, науковості змісту освіти 

та соціальної відповідальності. Тому ми підтримуємо всі висновки Н. Авшенюк і 

констатуємо неоціненний внесок у вітчизняний науковий дискурс її дослідження 

схожих та відмінних рис різних видів, форм та проявів транскордонних процесів 

в галузі університетської освіти. 

Прогресивне бачення місця України у європейському освітньому просторі 

після прийняття нового ЗУ «Про вищу освіту» (2014) дедалі більше 

оформлювались у наукові публікації якісно нового змісту. Так, у 2014 р. С. 

Калашнікова визначила, що ІВО – це «не просто модний тренд, це передумова 

для розвитку та реальні можливості для здійснення інноваційних проривів задля 

поліпшення якості освіти та ефективності управління університетами». 

Дослідниця розглядає ІВО в контексті триєдиного завдання для інституцій: 

підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників і 

керівників закладів освіти на основі здобутків наукових досліджень, 

інтернаціоналізації, підвищення інституційної спроможності освітніх і наукових 

організацій, що в сукупності сприятиме поліпшенню якості освіти та 

ефективності управління [10, с. 21].  

На фоні задекларованого політичного курсу на підписання документів про 

асоціацію з ЄС та подальшого повноправного членства, прийняття нового ЗУ 

«Про вищу освіту» та ініційованих ним змін в системі вищої освіти 2015 р. 

з’явилось вже значно більше осмислених та сповнених конкретним змістом, 

аналізом та прогнозом статей. До прикладу, І. Дегтярьова розглядала переваги 

розвитку інтернаціоналізаційних тенденцій у вищій освіті та науці на основі 
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українсько-польської академічної співпраці, відмічаючи потенціал цієї взаємодії, 

прикладу для розвитку інших регіональних, міжнаціональних, інституційних 

галузевих відносин з іншими країнами, та констатує, що «…інтернаціоналізація 

є одним з важливих елементів освіти і науки взагалі, є критерієм оцінювання 

якості освіти. Тому інтернаціоналізація має стати частиною стратегії розвитку 

кожного вищого навчального закладу, на чому наголошує і міністерство освіти і 

науки України…» [11, с. 122].  

Ю. Лабунець вбачала прямий зв'язок між розвитком мовних навичок, 

мультикультурною комунікацією та ефективною інтернаціоналізацією. Зокрема, 

авторка відмічає, що «для розвитку вищої освіти України та досягнення високого 

рівня як базового показника інтернаціоналізації найвагомішим внеском є 

досконала іншомовна підготовка до міжнародної комунікації студентів та 

викладачів, яка має стати стимулом до особистісного та професійного 

зростання» [12, с. 140]. Ця праця якраз і являє собою приклад різноплановості 

вивчення процесу ІВО (а не спрощеної асоціації виключно з академічною 

мобільністю, як це було до тривалий час до цього), прогностичної моделі аналізу 

багатогранного явища. Актуалізація питання вивчення іноземних мов для 

успішної ІВО українськими науковцями сформувала потребу розробити пакет 

завдань особистісного, інституційного та загальнодержавного рівня. На 

національному рівні в Україні було вжито ряд заходів для популяризації 

вивчення іноземних мов. До прикладу, було введено практику проводити низку 

заходів протягом цілого р., присвячених популяризації тієї чи іншої європейської 

мови. Так, 2016 рік було проголошено роком англійської мови, 2017-2018 

навчальний рік – роком німецької мови, 2018-2019 навчальний рік – роком 

французької мови. Крім того, для присудження наукових ступенів та вчених 

звань введено вимогу володіти англійською мовою на рівні не нижче В2 

відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.  

М. Лаптєва у своїй статті в контексті ІВО також вбачає взаємозалежність 

освітніх тенденцій у світі та механізмів державного галузевого управління, 

справедливо зазначаючи, що «тенденції, що проявляються в розширенні 
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міжнародного характеру освіти, дедалі у більшій кількості країн стають об’єктом 

політики держави, орієнтованої на рішення конкретних національних 

політичних, соціальних та економічних проблем: сьогодні (2015 р., хоча і зараз 

таке твердження не позбавлене актуальності – авт.) більшість вищих навчальних 

закладів визначають навчання іноземних студентів в якості одного з 

пріоритетних напрямів освітньої діяльності» [13, с. 142].  

Г. Чорнойван, старший науковий співробітник відділу інтеграції вищої 

освіти і науки Інституту вищої освіти НАПН України, також присвятила одну зі 

своїх наукових праць дослідженню ІВО в розрізі мобільності дослідників, 

міжнародної співпраці освітньо-наукового комплексу, спільних програм та 

проєктів, обміну науковими ідеями доробками та дослідниками. Ми 

погоджуємось з тезою дослідниці про те, що «…в умовах інтеграції українського 

освітньо-наукового комплексу до міжнародного освітнього середовища постає 

нагальна потреба збереження «золотої середини» між власним набутим досвідом 

і запозиченням зарубіжного…» [14, c. 148]. Також ця публікація примітна тим, 

що окрім позитивних перспектив ІВО звертає увагу на  проблеми, які постають 

перед вищою освітою України в контексті впровадження ІВО. Посилаючись на 

Ю. Грищук та Т. Коліванову, Г. Чорнойван озвучила пересторогу органам 

державного управління в тому, що «прагнення уніфікувати освіту за 

міжнародними стандартами з метою визнання українських дипломів і наукових 

ступенів, має враховувати досвід і надбання, що накопичувались протягом 

століть. Цього можна досягти базуючись на національних традиціях, цінностях, 

здобутках, мові, культурі, що покладено в основу всебічно розвиненої 

особистості дослідника» [14, c. 152].    

Дослідниця із ЗВО України, який активно впроваджує ІВО на практиці і є 

найрезультативнішим у написанні й реалізації успішних проєктних заявок за 

програмою ЄС Еразмус+ – СумДУ, Ж. Чернякова, у 2015 р. зробила прорив у 

вітчизняній науковій публіцистиці, підготувавши статтю «Порівняльна 

характеристика моделей інтернаціоналізації освітнього простору», яка являє 

собою компаративний аналіз сучасних підходів до аналізу основних 
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характеристик ІВО (авторка виділяє діяльнісний, прогностичний, 

компетентнісний, процесуальний) та типових моделей інтернаціоналізації 

інституційного освітнього простору (аналізуються процесуальна, 

адміністративна, структурна), наведено порівняльну характеристику основних 

компонентів моделей інтернаціоналізації освітнього простору вищої освіти. Ця 

робота цінна тим, що, по суті, являє собою аналіз причинно-наслідкового зв’язку 

процесуального та діяльнісного підходів оцінки результативності ІВО на 

інституційному рівні та можливості впливу їх синергії на впровадження 

міжнародних компонентів (рішень наднаціональних органів і установ, як-от ЄС, 

Рада Європа, ОЕСР) у освітній та адміністративний процес [15]. Крім того, в 

статті представлена структурна модель, яка, як справедливо стверджує авторка з 

посиланням на праці Р. Рудзкі, охоплює підходи, цілі інтернаціоналізації, 

напрями, моніторинг якості інтернаціоналізованої освіти, її реконцептуалізацію. 

Всі моделі авторка зображує схематично, що значно спрощує розуміння та 

сприйняття. За результатами проведеного дослідження, авторка визначає, що 

«спільними структурними компонентами та механізмами інтернаціоналізації 

освітнього простору, що має неперервний, інтегрований і циклічний характер, 

встановлено: визначення стратегій інтернаціоналізації освітнього простору, 

цілей та пріоритетних завдань інтернаціоналізації навчального закладу, 

обов’язків адміністрації; планування; імплементацію результатів; моніторинг і 

оцінювання діяльності навчального закладу; стимулювання; переоцінку 

міжнародної освітньої діяльності на інституційному рівні» [15, с. 248].  

У 2016 р. Костюк Т. у своїх статтях також відійшла від традиційно 

описуваного феномену академічної мобільності. В першій, «Вища освіта на 

експорт: вимоги інтернаціоналізації до системи державного управління» авторка 

виокремила такі аспекти ІВО, як експортний потенціал вищої освіти у світлі 

розширення іноземного контингенту в українських ЗВО та продиктованих цим 

змін в системі державного управління. Формулюється висновок, що «українська 

вища освіта наразі створює конкуренцію світовій лише через прийнятну цінову 

політику. Надалі органам державного управляння реформами в освіті слід 
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вдатися до низки заходів, щоб піднятися і в рейтингах якості освітніх послуг, і за 

кількістю студентів-іноземців, і за географією укладених договорів про 

співпрацю між університетами». Авторка наводить перелік заходів та власний 

сценарій дій для вітчизняних органів державного управління з метою 

подолання різного роду проблем організаційного, правового характеру та змісту 

і якості освіти для здобувачів освітніх послуг з-за кордону, що неодмінно 

сприятиме зміцненню позицій України на міжнародному ринку освітніх послуг 

[16]. 

Інша стаття Костюк Т., що вийшла друком того ж р., хоч і присвячена 

найбільш широко розробленому та висвітленому дослідниками  аспекту ІВО – 

академічній мобільності, та фокус уваги в ній зосереджено на державно-

управлінському аспекті та потенціалі цього процесу. Зокрема, на основі 

проведеного вивчення світового досвіду авторкою виділено проблемні моменти, 

що заважають вхідній та вихідній ступеневій академічній мобільності до/ з 

України, а також окреслено вектори спрямування реформ на всіх інституційних 

рівнях, серед яких найголовнішими вона називає фінансовий, інформаційний, 

нормативний [17]. Дослідниця також поглиблено аналізує типи і види вхідної 

академічної мобільності, відмічаючи, що національна політика розвитку 

міжнародної академічної мобільності «повинна прагнути збільшення 

горизонтальної вхідної мобільності за рахунок зменшення вертикальної вхідної 

мобільності (терміни, запропоновані У. Тайхлером). У першому випадку 

студенти походять з академічної та економічно менш розвиненої країни або 

установи до більш успішної країни та установи з метою покращення своїх 

компетентностей. В другому випадку студенти переміщуються між країнами та 

установами аналогічного академічного рівня з метою для власного розвитку, 

досвіду навчання в мультикультурному освітньому просторі. Проте слід 

зберігати відносний баланс сил, адже, як правило, при вертикальній академічній 

мобільності метою є ступенева мобільність (а то й іміграція до країни-

реципієнта), тоді як при горизонтальній – кредитна» [17]. 
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У тому ж 2016 рр. вийшло друком перша об’ємна та багатоаспектна 

навчально-наукова розробка – методичні рекомендації щодо інтернаціоналізації 

вищої освіти в Україні, розроблені співробітниками відділу інтернаціоналізації 

вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України у рамках виконання 

планової наукової теми «Культурно-гуманітарні стратегії розвитку 

університетської освіти в умовах динамічних суспільних трансформацій» (2015-

2017), і які спираються на попередній науковий доробок відділу – «Аналіз 

зарубіжного досвіду інтернаціоналізації вищої освіти на основі культурно-

гуманітарних стратегій» [18]. У вступі до цього колективного видання 

абсолютно справедливо, на нашу думку, зазначається, що «в Україні процес 

інтернаціоналізації розпочався із суттєвим запізненням і досі, незважаючи на 

певну активізацію в останні декілька років, здійснюється за відсутністю 

національної стратегії і комплексних стратегій на інституційному рівні (станом 

на кінець 2016 р., але це твердження справедливе і про сучасний стан розробки і 

впровадження ІВО в Україні – авт.). У вітчизняному освітньому просторі, навіть 

серед стейкхолдерів освіти, ще не сформувалось релевантне вимогам часу 

розуміння імперативної значущості цього процесу, його багатовимірного змісту і 

принципів реалізації та інтенсифікації. Недостатньо вивченим залишається і 

міжнародний досвід інтернаціоналізації вищої освіти…» [18, с. 4]. Видання 

складається з 6 розділів, присвячених різним аспектам ІВО, транскультурній 

компетентності та комунікаційній діяльності сучасних університетів, 

інструментам інтернаціоналізації наукової діяльності тощо. Автори уклали 

список рекомендацій щодо ефективного впровадження ІВО в Україні, який ми 

подаємо анотовано і який видається абсолютно слушним і досі актуальним,  

особливо стосовно того, що: 

1) інтернаціоналізація може стати найважливішим ресурсом розвитку 

університетів, їх академічного і культурно-гуманітарного потенціалу, а через це і 

розвитку країни – її людського капіталу, інтелектуального, наукового, 

економічного, політичного, соціального, культурного потенціалу, якщо процес 

інтернаціоналізації вищої освіти буде ефективно керований і правильно 
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стратегічно спрямований, постійно перебуваючи під пильним контролем усіх 

зацікавлених суб’єктів освітнього процесу; 

2) ЗВО і держава не мають обчислювати ступень інтернаціоналізації 

виключно у кількісних показниках, а мають приділяти увагу її якісним 

характеристикам;  

3) запровадження постійно діючої системи внутрішнього оцінювання стану 

інтернаціоналізації є необхідним інструментом інтенсифікації і підвищення 

якості цього процесу (укладено автором на основі [18, с. 4]). 

 Розвиток транскордонних процесів в Європі та відлуння цього процесу в 

Україні стимулювали прояв дедалі більшого інтересу до теми ІВО, при чому вже 

на рівні масштабних колективних міжнародних проєктів. В Україні за сприяння 

іноземних грантових програм та підтримки європейських фондів і фінансування 

з коштів офіційних установ було проведено кілька досліджень на тему 

реформування вищої освіти, забезпечення якості вищої освіти та ІВО, що 

вилились у реалізацію проєктів. Так, до прикладу, у 2014 р. в рамках реалізації 

проєкту програми Темпус, присвяченого забезпеченню якості вищої освіти 

(«Towards Trust in Quality Assurance Systems» 516935-TEMPUS-1-2011-1-

FITEMPUS-SMGR) вийшов друком навчальний посібник «Імператив якості: 

вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту», укладений представниками 

учасників консорціуму вищезазначеного проєкту [19]. Видання являє собою 

викладені на понад півтисячі сторінках матеріали 16 авторів, згруповані за 

шістьма тематичними блоками, з передмовами тогочасних міністра освіти і 

науки України С. Квіта, голови Комітету Верховної Ради України з питань науки 

і освіти Л. Гриневич, заступника Голови ради Федерації роботодавців України О. 

Мірошниченка та О. Руснак із Української асоціації студентського 

самоврядування. Попри те, що проєкт присвячений в першу чергу забезпеченню 

якості вищої освіти та розвитку української системи вищої освіти в 

європейському освітньому та науковому просторі, автори приділили увагу і ролі 

ІВО у вищезазначених процесах. Так, співробітниця  «Українського 

католицького університету», м. Львів, Г. Шепель у своїй статті 
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«Інтернаціоналізація як інструмент забезпечення якості освіти»  підкреслює, що 

«…інтернаціоналізація в  європейських університетах слугує інструментом 

забезпечення якості у «трикутнику знань» і водночас є одним із потужних 

засобів формування їхнього позитивного іміджу…», якість та ефективність же 

самої інтернаціоналізації стимулює «практично всі рівні функціонування 

університету: наукову діяльність, навчальний процес, систему адміністрування 

та фінансування» та сприяє «міжнародній упізнаваності навчального закладу» 

[19, с. 254]. Тобто, мультифункціональність ІВО дозволяє їй бути водночас 

інструментом забезпечення якості, інституційним ресурсним потенціалом для 

розвитку та індикатором внутрішньої та зовнішньої ефективності бренд-

менеджменту. 

У 2017 р. за підтримки Представництва Фонду Конрада Аденауера в 

Україні світ побачило видання, підготовлене за участі Аналітичної агенції 

«Освітні тренди» авторами з університетів та наукових установ України та 

Німеччини в рамках наукового проєкту «Вища освіта в Україні: порядок денний 

для реформ» [20]. Видання містить 5 розділів за авторством як представників 

науки та освіти України і Німеччини (П. Костробій, Є. Ніколаєв, О. 

Длугопольський, В. Сацик, О. Нікуліна, Норберт Арнольд), так і представників 

органів державного управління (екс-заступник міністра освіти і науки України І. 

Совсун, діючий на момент виходу публікації заступник міністра освіти і науки 

України Ю. Рашкевич, у 216-2017 рр. заступник голови Національного агентства 

із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) С. Курбатов). У виданні широко 

висвітлено питання становлення і розвитку вищої освіти Україні від 1991 р., 

ефективності ЗУ «Про вищу освіту» (2014), внутрішньої та зовнішньої систем 

моніторингу та забезпечення якості вищої освіти, академічної доброчесності в 

Європі та Україні, захисту прав студентів та загальним викликам вищій освіті в 

Європі (на прикладі Німеччини) та Україні. Щодо міжнародної складової 

розвитку вищої освіти в Україні, то І. Совсун зазначає, що «окрім змін, 

спрямованих на структурну трансформацію вищої освіти, (за період від 2014 р. – 

авт.) можна згадати також роботу по об’єднанню вишів, активізацію 
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міжнародної співпраці (тут головним досягненням стало долучення до Програми 

ЄС Горизонт-2020), налагодження комунікації зі студентством (у першу чергу — 

задля просування ідеї щодо розширення їх можливостей щодо вибору дисциплін 

та формування власної траєкторії навчання) та чимало іншого» [20, с. 13].  

Ю. Рашкевич, перераховуючи всі недолугі, а то й безвідповідальні кроки 

керівництва сектором вищої освіти системи державного управління України, 

наполягає, що «незважаючи на окремі успіхи (формальне входження України в 

ЄПВО, запровадження окремих інструментів Болонського процесу, розвиток 

різних аспектів інтернаціоналізації окремих ВНЗ та системи вищої освіти в 

цілому), в Україні не відбулося поєднання освіти та науки, третій цикл вищої 

освіти (сумісну з європейськими програмами аспірантуру) не впроваджено, 

філософія ECTS та компетентнісний підхід так і не проникли в процеси 

створення та реалізації освітніх програм, академічна автономія залишилася 

мрією, жодних реальних кроків для забезпечення якості вищої освіти зроблено 

не було. Національна система вищої освіти поглиблювала своє відставання від 

європейських сусідів» [20, с. 19].  

Що стосується якості вищої освіти та її зв’язку з розвитком ІВО, то 

співавтор зазначеного видання Є. Ніколаєв відмічає, що «мінімальні масштаби 

залучення іноземних грантових ресурсів у вищу освіту і майже повна відсутність 

українських фондів і грантових програм у цій сфері» в тандемі з іншими 

серйозними проблемами сучасного (на 2017 р., проте перераховані проблемні 

поля галузі й досі є актуальними до вирішення – авт.) розвитку галузі 

університетської освіти, як от «доцільність державного фінансування 

псевдоуніверситетів, які не забезпечують мінімальної якості навчання. Продаж 

оцінок. Неприйнятні умови для проживання у багатьох студентських 

гуртожитках. Надмірна масовізація вищої освіти (за даними Світового банку, 

Україна сьома в Європі та 14-та у світі за відсотком студентів серед усього 

населення відповідного віку). Результат — перебування у статусі студентів та 

згодом одержання дипломів десятками тисяч осіб, які не можуть навчатися хоча 

б на мінімальному рівні» [20, с. 27]. 
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 В тому ж, 2017, р. в рамках фінансованого ЄС проєкту Програми TEMPUS 

«Освіта для лідерства, інтелігентності та  розвитку таланту» (ELITE – Education 

for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging, URL: http://elite-project.eu) 

було видано навчальний посібник «Інтернаціоналізація як інструмент розвитку 

лідерського потенціалу університету» [21]. Укладачі назвали видання 

«модулем», визначивши його метою «визначення, обґрунтування та 

впровадження сучасних концептів, підходів, принципів та інструментів 

інтернаціоналізації вищої освіти як комплексної стратегії задля розвитку 

лідерського потенціалу університету» для «діючих та потенційних керівників 

(різних рівнів управління) закладів вищої освіти (далі – ЗВО)» та розбивши його 

тематичний план на три блоки: 1. Інтернаціоналізація вищої освіти і лідерство. 2. 

Комплексна стратегія інтернаціоналізації університету: ключові принципи 

розроблення і самооцінювання якості реалізації. 3. Реалізація програм спільних/ 

подвійних ступенів: світовий досвід [21, c. 03]. Тобто, станом на 2017 р. 

очевидними є еволюція ідей та поглядів на важливість ІВО, усвідомлення 

тісного взаємозв’язку ІВО та ефективного державного управління з боку 

українських науковців та підтримка заявленої синергії відповідними органами 

ЄС з метою забезпечення умов для ефективної імплементації ІВО в Україні. 

Автори публікації констатують речі, які і на сьогодні залишаються актуальними 

і невирішеними проблемами, що зайвий раз підкреслює актуальність даного 

дисертаційного дослідження: «…для України вимоги глобалізації та 

євроінтеграції тривалий час залишалися доволі абстрактними, що повною мірою 

позначилося і на процесах ІВО. Навіть після приєднання України до БП 

(Болонського процесу – авт.) у 2005 р. ситуація суттєво не покращилася, 

оскільки євроінтеграційні перспективи країни залишалися ще доволі 

невизначеними і примарними, ІВО так і не була осмислена як пріоритет 

державної освітньої політики. У межах імплементації Болонської угоди 

превалювали не стільки змістовні, скільки формальні аспекти, пов’язані із 

впровадженням системи кредитів і двоступеневого навчання. Але якщо у 

європейських країнах таке впровадження розглядалося як інструмент 
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забезпечення широкомасштабної студентської мобільності, то в Україні 

суттєвого підвищення академічної мобільності не відбулося і до сьогодні, а ці 

інструменти, здебільшого, сприймалися як самодостатні цілі. Вимоги 

глобалізації та євроінтеграції значною мірою залишались зовнішніми і не 

інтегрувалися належним чином до національної стратегії розвитку ВО...» [21, c. 

11]. В якості поради органам державного управління автори видання 

застерігають від сценарію, коли «наша ВО, розпочавши цей процес пізніше, ніж 

розвинуті західні країни, буде як пріоритетні відтворювати – застосовувати ті 

форми і вирішувати ті завдання, які вже перестали бути такими у світовому і 

європейському освітніх просторах. Для цього також потрібне застосування 

перспективи методологічного космополітизму. Вона дозволяє врахувати не 

тільки вимоги глобалізації, а й специфічні умови функціонування і розвитку 

європейської вищої освіти, осмисливши і ті, й інші з позицій національних 

інтересів» [21, c. 18]. 

 У 2019 р. науково-дослідна лабораторія інтернаціоналізації вищої освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка розробила модуль Жан Моне 

«Державне-міжнародне-суспільне: європейські цінності та норми, що формують 

завдання  міждисциплінарного навчального модулю (STIPENDIUM)» № 611217-

EPP-1-2019-1-UAEPPJMO-MODULE в рамках програми ЄС Еразмус+, який був 

визнаний переможним і отримав фінансування від Європейської Комісії на 

трирічний термін реалізації (2019-2022 рр.). Цей освітній модуль, координатором 

якого є дисертантка, поєднав в собі двоєдине завдання: висвітлити проблеми 

держави як суб’єкта та об’єкта міжнародних процесів та уособити практичну 

реалізацію ІВО у вигляді успішного грантрайтингу та привнесення у 

вітчизняний освітній процес міжнародної складової для розвитку 

міжкультурного потенціалу здобувачів освіти третього (освітньо-наукового) 

рівня. За мету проєкту ставиться отримання знання про стан теоретичної 

розробки питань, пов’язаних з: європейськими цінностями загалом та сучасними 

цінностями університетської освіти зокрема; трансформацією функцій держави в 

умовах глобалізації, догмату ТНК, транскордонної співпраці у багатьох секторах 
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державного управління; політичними процесами, інформаційними війнами, 

національною та регіональною безпекою; внутрішніми та зовнішніми загрозами 

для ЄС та інтеграційного процесу, наслідками Brexit; кореляцією питання 

національної компетенції держави та наддержавних органів в рамках 

європейської інтеграції та превалювання норм міжнародного права над 

національним законодавством тощо (http://stipendium.kubg.edu.ua/ ).  

 Якіснішими і ґрунтовнішими стали одноосібні дослідження, присвячені 

ІВО. До прикладу, у 2017 р. Ю. Семенець вивчала зростаючий вплив ІВО на 

ефективність і міжнародну конкурентоспроможність університетів, внаслідок 

чого «вони перетворюються на активних агентів світового ринку освітніх 

послуг» [22, с. 108]. Тобто, авторка у своїй статті піднімає питання 

інституційного управління із застосуванням компаративного аналізу підходів до 

стратегічного управління у 10 провідних національних ЗВО відповідно до 

рейтингу «Топ 200 Україна» станом на 2017 р. В статті актуалізується питання 

доцільності прийняття стратегії (програми) інтернаціоналізації, вивчається 

нормативна база університетів України, де вона є, і способи унормування 

виконуваної діяльності там, де стратегія ІВО не прийнята. На підставі 

проведеного вивчення Ю. Семенець констатує, що «програми 

інтернаціоналізації розроблені тільки в деяких ВНЗ з першої десятки Топ 200», і 

що вони «мають більш досконалу систему оцінювання їх реалізації, ніж загальні 

стратегії розвитку університетів, в яких здебільшого відсутні чіткі індикатори, їх 

кількісний вимір та терміни досягнення, що ускладнює оцінку та контроль за 

виконанням плану інтернаціоналізації» [22, с. 112]. Водночас авторка відмічає 

прозорість та відкритість університетів у веденні транскордонної діяльності та 

інформуванні про її результати здобувачів вищої освіти та стейкхолдерів, адже 

вони «вчасно та в достатньому обсязі інформують споживачів освітніх послуг та 

суспільство загалом про результати та можливості міжнародної співпраці» [22, с. 

112]. А, отже, стратегія/ програма ІВО виступає дороговказом для здійснення 

міжнародної діяльності університету, проте її відсутність не применшує 

старання ЗВО у міжнародній діяльності. 
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 У 2017 р. було також опубліковано статтю Т. Костюк, присвячену мало 

опрацьованому у вітчизняному науковому дискурсі питанню – так званій 

«інтернаціоналізації вдома», аналізуючи його з точки зору призначення, 

поширення, стану вивчення в провідних країнах-провайдерах освітніх послуг та 

можливостей для державного управління. Авторка констатує, що цей вид 

реалізації принципів ІВО дуже важливий, адже за статистикою не більше 10% 

студентів є мобільними, а цього замало для ефективного поширення 

європейської інтеграційної ідеології та європейських/ міжнародних цінностей в 

освіті, сприяти вихованню толерантності та полікультурного та 

полілігвістичного діалогу. В статті з-поміж іншого зазначається, що варто 

розвивати цей процес, адже він сприяє створенню на державному та 

інституційному рівнях можливості міжнаціонального розвитку вітчизняних 

здобувачів вищої освіти через навчальні програми та позааудиторну діяльність із 

залученням іноземних студентів, передбачає розробку прогресивних 

дистанційних курсів, що є «чудовим середовищем для розвитку 

мультикультуралізму та артикуляції основних трендів інтернаціональної 

сучасної вищої освіти» [23].   

 У 2018 р. координатор проєкту ЄС «Національний Еразмус+ офіс в 

Україні» С. Шитікова оприлюднила власні кваліфіковані спостереження щодо 

особливостей і тенденцій інтернаціоналізації вищої освіти України у контексті 

реалізації програм міжнародної співпраці ЄС. Вона, зокрема, відмічає, що в ході 

реалізації ІВО в Україні доводиться спостерігати наступні особливості цього 

процесу: «відкритість процесу визначення національних пріоритетів; 

кластеризація за напрямами реформ; домінування спільних проєктів з 

модернізації освітніх програм з ІТ та інженерії; кореляція кількості проєктів з 

рівнем концентрації закладів вищої освіти інженерно-технічного профілю; 

переважання проєктів із ЗВО з країн регіону Східного партнерства» [24, с. 2-3]. 

Актуальними тенденціями процесу ІВО за С. Шитіковою є: «секторальна 

кластеризація проєктів з розроблення/модернізації освітніх програм; галузеве 

розширення проєктів – збільшення проєктів у галузях освіта, медицина, аграрні 
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науки; докторська підготовка; залучення роботодавців до модернізації освітніх 

програм; розширення міжнародної географії проєктних партнерств; активізація 

участі закладів вищої освіти в міжнародних програмах співпраці» [24, с. 3]. 

Спираючись на власний солідний досвід узагальнення характеристик різних 

етапів участі України в програмах міжнародної співпраці ЄС, авторка формулює 

прогноз зростання інституційної ролі ЗВО в цих програмах. Тому 

найважливішим вважає для університетів «застосовувати можливості 

університетської автономії щодо прийняття відповідних положень про 

мобільність, міжнародну співпрацю, розвиток людського потенціалу; 

розбудувати потенціал структурних підрозділів міжнародної співпраці, 

академічної мобільності, кафедр» [24, с. 5]. 

 Провідною науковою установою моніторингу та аналізу впливу різного 

роду внутрішніх та зовнішніх процесів на систему органів державного 

управління України є Національна академія державного управління при 

Президентові України (НАДУ) та регіональні інститути в її структурі. До 

прикладу, ще у 2010 р. авторським колективом таких відомих дослідників 

проблем реформування вищої освіти в Україні, механізмів державного 

управління процесом її адаптації до вимог часу, європейської практики та 

інноваційного розвитку, як Протасова Н.Г., Гаєвська Л.І., Лукіна Т.О. та ін. Як 

зазначають самі автори, «…оригінальність внеску цього навчально-наукового 

видання полягає в тому, що в ньому зроблено науковий аналіз стану і перспектив 

реформування національної системи освіти як соціо-економічної системи. При 

цьому процес реформування освіти України розглянуто крізь призму змін у 

системі державного управління освітою. Можна стверджувати, що такий підхід 

до аналізу процесу реформування освіти України на сьогодні здійснено 

вперше…» [25, с. 8]. 

На кафедрі соціальної та гуманітарної політики Харківського 

регіонального інституту НАДУ з метою визначення методологічних підходів до 

вдосконалення соціальної і гуманітарної політики держави та розробки 

практичних рекомендацій для органів державної влади було підготовлено ряд 
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публікацій, присвячених механізмам реалізації державної гуманітарної політики 

України щодо розвитку освіти [26], формуванню системи цінностей і переконань 

як чинника інституціональних перетворень в українському суспільстві [27], 

укладено і видано методичні рекомендації для органів публічної влади щодо 

написання проєктних заявок [28].  

 Науковці цього ЗВО зробили відчутний внесок у дослідження та 

висвітлення питань періодизації державного управління системою вищої освіти 

України, перспектив розвитку й удосконалення механізмів її регулювання та 

управління інноваційним розвитком, ефективного управління навчальними 

закладами на державному рівні, відмінності системи освіти України від вимог 

європейського простору вищої освіти. Наприклад, Сиченко В. зазначав, що «в 

умовах глобалізації освіти, появи транснаціональної освіти і впливовості 

економічних та фінансових стейкхолдерів в питаннях державної політики 

секторального розвитку, абсолютно логічним видається питання застосування 

економічних інструментів до оцінки якості, як от сертифікація, стандартизація, 

рейтинги та ін. [29-31]. Спільне дослідження стану і проблеми здійснення 

управління якістю освіти та освітньої діяльності в Україні та їх експертне 

оцінювання науковцями Бєловою Л., Бульбою В. та Поступною О. акцентує, що 

«актуальність вивчення стану і проблем здійснення управління якістю освіти та 

освітньої діяльності в Україні полягає у прагненні країни реформувати всі сфери 

суспільної діяльності та викликане пошуком більш ефективних методів 

досягнення конкурентоспроможності держави на світовому рівні. У цьому 

контексті надзвичайного значення набуває проблема якості, яку розглядають як 

комплексну проблему, що торкається всіх сфер життєдіяльності суспільства» 

[32, c. 10].   

Низка публікації, присвячених особливостям державного управління ІВО в 

Україні, належить українській дослідниці, доктору наук з державного управління 

І. Семенець-Орловій. На підставі вивчення різних аспектів розвитку вищої 

освіти, проблем, протиріч та супротиву змінам у вищій освіті, ІВО та проєктного 
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управління, авторка розробила селективну модель управління освітніми змінами 

[33]. 

 Огляд невеликої частини публікацій та проєктів, присвячених модернізації, 

гармонізації та адаптації стилю й механізмів адміністрування вищої освіти 

України в контексті європейської парадигми розвитку вищої освіти, науки та 

досліджень демонструє позитивну динаміку розвитку компетентностей у 

вітчизняних дослідників, прирощення аналітично-методологічного потенціалу та 

інструментарію, зацікавленості та обізнаності в темі, яка й досі для багатьох є не 

більше, ніж трендовим галузевим словосполученням, яке спрощено асоціюється 

зі студентською академічною мобільністю. Дослідження та наукові проєкти 

приємно вражають темами та масштабністю заявлених цілей, залученістю 

профільного міністерства та його найвищих посадових осіб до розробки, 

підтримки та впровадження цих проєктів. Рівень якості проєктних заявок та 

актуальність досліджуваних тем, серед яких і міжнародна діяльність в галузі 

вищої освіти та досліджень, безсумнівно, висока, адже вони отримали підтримку 

та фінансування з боку різних фондів та спеціалізованих агентств ЄС.  

 Застосовуючи для аналізу стану теоретико-методологічної розробленості 

теми державного управління процесами у вищій освіті та зокрема ІВО, 

дослідивши значну кількість публікацій українських освітян, управлінців, 

дослідників зазначеного спрямування за весь період незалежності України, ми 

формуємо висновки шляхом аплікації авторського методу 3D аналізу рушійних 

факторів, призначення та присвячення. То ж бачимо, що: 

Destination: підвищення рівня мобільності студентів, науково-педагогічних 

працівників, управлінського складу, навчальних програм, а, відтак, місця 

університету у міжнародних рейтингах; запозичення найкращого світового 

досвіду для України; 

Devotion: поширення гуманістичних та соцієтальних цінностей засобами 

університетської освіти, виховання глобальних громадян і підготовка молоді для 

життя у глобалізованому світі; запозичення найкращого світового досвіду для 

України; 
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Drivers: система органів державного(галузевого) управління, ЗВО через 

політичну, економічну, академічну і культурно-соціальну стратегеми 

інституційного управлінської політики, стандарту та потенціалу. 

  

 

 

5.2. Конституційно-правові засади та сенсозміст реформ у вищій 
освіті  

 

Структура управління сектором вищої освіти України сформована за 

лінійно-функціональним принципом і регулюється відповідними законами. До 

переваг такого типу управлінських структур можна віднести професіоналізм 

функціональних виконавців, загальне дотримання стратегії та єдності поглядів. 

При цьому ускладнена процедура координації діяльності кожної ланки 

структури, недостатня гнучкість та автономія у вирішенні нових завдань 

відносяться до недоліків, які призводять до надмірної бюрократизації та 

затягнутості у часі, що особливо погано для завдань швидкого реагування та 

імплементації інновацій. 

У відповідності до ст. 3 ЗУ «Про вищу освіту» (2014) «державну політику 

у сфері вищої освіти визначає Верховна Рада України, а реалізують Кабінет 

Міністрів України та центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і 

науки» [34]. 

Енциклопедія освіти, укладена в Академії педагогічних наук України за 

редакцією В. Г. Кременя, визначає державні органи управління освітою як 

«ієрархічну систему керівних органів, яка включає вищий, центральний, 

регіональний, обласний і районний рівні» [35, с. 176]. Очевидно, що вищий 

рівень – це законодавча та виконавча гілки влади, представлені Верховною 

Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, сукупна 

діяльність яких в галузі вищої освіти полягає у розробці законопроєктів, 

нормативно-правової бази функціонування і розвитку освіти, визначає цілі, 
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завдання, механізми реалізації державної освітньої політики. До інститутів 

центрального рівня відносять в першу чергу профільне Міністерство 

(Міністерство освіти і науки України), яке здійснює загальну координацію 

роботи підлеглих органів в межах визначених законодавством повноважень для 

ефективного впровадження державної стратегії розвитку освітньої галузі через 

міністерства і відомства, яким підпорядковані ЗВО; Вищу атестаційну комісію 

України; незалежний постійно діючий колегіальний орган Національне 

Агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) та ін. спеціальні 

установи та відомства. Галузь вищої освіти при виконанні покладених на неї 

функцій частково підпадає під компетенцію таких державних установ, як 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (для 

регулювання фінансових питань, фондів та надходжень, проєктного 

менеджменту тощо), органів структури Міністерства внутрішніх справ України 

(до прикладу, Державна міграційна служба України при працевлаштуванні та 

рекрутуванні іноземних громадян), Міністерство соціальної політики України 

(соціальні гарантії, забезпечення для учасників освітнього процесу), Служба 

безпеки України (особливо актуально при роботі з іноземним контингентом) та 

ін. Названі органи управління сприяють реалізації державної освітньої політики, 

здійснюючи контроль за її втіленням та дотриманням законів у галузі вищої 

освіти, розробляють програму розвитку галузі і стандарти вищої освіти, 

визначають нормативи матеріально-технічного, фінансового забезпечення 

вищих навчальних закладів, здійснюють аналітично-прогностичну діяльність у 

галузі вищої освіти, визначають тенденції і стратегії її розвитку, здійснюють 

організацію і контроль за навчально-виховною, навчально-методичною та 

науковою діяльністю ЗВО тощо. Регіональні (сюди ж відносимо і обласні) 

органи забезпечення реалізації державної політики і контролю за якістю освітніх 

послуг, а саме – управління освіти і науки обласних державних адміністрацій та 

міста Києва здійснюють переважно функціональне управління системою освіти в 

межах регіону. Стиль та методи управління регіональних органів управління 

процесами у вищій освіті в контексті єдиної державної галузевої політики може 
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відрізнятись з огляду на етнокультурні, соціально-побутові та демографічні 

особливості регіону. Місцеві органи державної виконавчої влади (за 

класифікацією Енциклопедії НАПН – районний  рівень, - авт.)  та органи 

місцевого самоврядування координують вирішення фінансових та господарських 

питань, контролюють виконання державної політики у галузі вищої освіти, 

гарантують соціальний захист всім учасникам навчального процесу, вивчають 

освітні потреби і потреби ринку праці, забезпечуючи за потребою базами 

практики, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців та 

працевлаштування для випускників підконтрольних ЗВО, виконують пошук 

інвесторів та стейкхолдерів для сталого розвитку вищої освіти на місцях, 

формують пропозиції для регіональних та центральних органів державного 

управління вищою освітою (рис. 5.1).  

 

 

Рис. 5.1. Система органів державного управління процесами у вищій 

освіті (укладено автором на основі [35]) 

 

Як видно, інтегрована система органів управління вищою освітою поєднує 

в собі як керівну, контролюючу і розпорядчу, так і виконавчу функції. На додачу 

до вищеперерахованих рівнів варто акцентувати, що провайдери освітніх послуг 
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формують свій, атомізований рівень управління. Сюди входять ЗВО різних форм 

власності, формальні, неформальні, інформальні провайдери освітніх послуг.  

Функціонування державних органів влади у сфері регулювання освітніх 

процесів та здійснення правовідносин здійснюється на підставі нормативно-

правових актів. Аналіз процесу становлення та розвитку системи нормативно-

правового забезпечення діяльності у сфері вищої освіти в Україні розкриває 

теоретико-методологічні засади та пріоритети, які ставились при формуванні 

державної освітньої політики в той чи інший період, а також проблеми, які слід 

було вирішувати першочергово. Не існує узгодженої і прийнятої у вітчизняному 

науковому дискурсі сталої періодизації, але спроби поділити на етапи 

становлення правового закріплення освітньої політики здійснювали Н. 

Губерська, І. Приходько, Є. Красняков та ін. Так, спираючись на періодизацію, 

запропоновану Н. Губерською, розрізняють чотири етапи цього процесу: 

1. 1991–1996 рр. – підготовка та початок створення законодавчої бази 

національної системи освіти: ухвалення законів «Про освіту», «Про наукову та 

науково-технічну діяльність», затвердження Державної національної програми 

«Освіта: Україна ХХІ століття». 

2. 1996–2001 рр. – прийняття Конституції України та відповідне 

вдосконалення базового законодавства про освіту: внесення змін і доповнень до 

Закону «Про освіту», затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів 

України щодо їх виконання. 

3. 2002–2012 рр. – формування нормативно-правової бази в галузі 

освіти шляхом ухвалення низки законів, які визначають стратегію розвитку 

національної системи освіти, закріплюють її нормативи, вимоги, стандарти, 

законодавчо регулюють відносини всіх структурних підрозділів освіти (зокрема 

ЗУ «Про вищу освіту» (2002)); затвердження стратегічного плану дій – 

Національної доктрини розвитку освіти (2002); забезпечення інноваційного 

розвитку вищої освіти, підвищення її якості та доступності, коригування завдань 

і заходів відповідно до загального завдання – інтеграції до європейського 

освітнього простору. 
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4. 2013 р. – наш час – ухвалення Національної стратегії розвитку освіти 

України на період до 2021 р. (2013), прийняття ЗУ «Про вищу освіту» (2014), 

«Про освіту» (2017), визначення основних напрямків дальшого розвитку системи 

вищої освіти України [36]. 

В свою чергу Є. Красняков виділив сім етапів розвитку державної політики 

в галузі освіти України: 

1) травень 1991 р. – березень 1996 р. – ухвалення Закону Української РСР 

«Про освіту» та затвердження державної національної програми «Освіта» 

(Україна ХХІ століття);  

2) березень 1996 р. – грудень 1998 р. – удосконалення базового 

законодавства про освіту, ухвалення Закону України «Про внесення змін і 

доповнень до Закону Української РСР «Про освіту», який за своєю суттю, 

змістом і напрямами став фактично новою редакцією Закону «Про освіту»;  

3) грудень 1998 р. – січень 2002 р. – прийняття законів прямої дії, що 

визначають стратегію роз-витку національно освіти, закріплюють її нормативи, 

вимоги, стандарти, законодавчо регулюють відносини всіх структурних 

підрозділів освіти;  

4) січень 2002 р. – жовтень 2002 р. – утілення в життя окремих положень 

законів прямої дії шляхом формування нормативно-правової бази галузі освіти; 

розробка стратегічного документу щодо розвитку освіти, підготовка до 

затвердження цільових державних програм;  

5) жовтень 2002 р. – липень 2010 р. – затвердження стратегічного плану 

дій – Національної доктрини розвитку освіти, формування відповідної 

нормативно-правової бази, спрямованої на її реалізацію;  

6) липень 2010 р. – жовтень 2011 р. – забезпечення поліпшення 

функціонування та інноваційного розвитку освіти, підвищення її якості та 

доступності, коригування завдань та заходів відповідно до сучасних потреб 

(запровадження 11-річного терміну навчання в загальноосвітніх навчальних 

закладах та обов’язкової дошкільної освіти дітей 5-річного віку), інтеграції до 

європейського освітнього простору;  
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7) жовтень 2011 р. – до сьогодні – ухвалення Національної стратегії 

розвитку освіти України на 2012-2021 рр., визначення основних напрямів 

подальшого розвитку системи освіти [37]. 

Розглянемо детально процес формування державної стратегії розвитку 

сектору вищої освіти та сенсозміст галузевих реформ з висвітленням перспектив 

активізації транскордонних процесів.  

Так, перший виділений етап, з 1991 р. по 1996 р., можна назвати періодом 

конституювання української вищої освіти. Стрімке політичне, юридичне та 

адміністративне відокремлення від СРСР не могло супроводжуватись такими ж 

негайними якісними і дієвими трансформаціями в галузевих і секторальних 

процесах через цілком об’єктивні причини: керівництво здійснювалось за 

радянськими традиціями, неспівпадіння в темпах розвитку європейських держав 

та колишніх радянських республік створювали дисонанс і незрозумілість 

пріоритетних цілей, відсутність досвіду інституційного самоврядування в умовах 

зростаючої кількості альтернативних учасників освітнього процесу та 

економічної глобалізації ставили перед органами державної влади України 

завдання якомога скоріше виробити адекватну освітню політику держави. В 

державних документах визнавалось, що «існуюча в Україні система освіти 

перебуває в стані, що не задовольняє вимог, які постають перед нею в умовах 

розбудови української  державності, культурного та духовного відродження 

українського народу. Це виявляється передусім у невідповідності освіти запитам 

особистості, суспільним потребам та світовим досягненням людства; у 

знеціненні соціального престижу освіченості та  інтелектуальної  діяльності;  у 

спотворенні  цілей та функцій освіти; бюрократизації всіх ланок освітньої 

системи» [38].  

На той момент важливим було акцентувати впровадження такої галузевої 

політики, яка б сприяла швидшому духовному відродженню нації та виробленню 

власного коду ідентичності. Цей пріоритет закріплений і в Преамбулі до 

Державної національної програми «Освіта» («Україна ХХІ століття»), яка 

підтверджувала, що «розбудова системи освіти, її докорінне реформування 
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мають стати основою відтворення інтелектуального, духовного потенціалу 

народу, виходу вітчизняної науки, техніки і культури на світовий рівень, 

національного відродження, становлення державності та демократизації 

суспільства в Україні» [38]. Серед завдань, що визначались для органів 

державної влади, зокрема, перераховувались «відхід від засад авторитарної 

педагогіки, що утвердилися у тоталітарній державі», «радикальна перебудова 

управління сферою освіти шляхом її демократизації, децентралізації, створення 

регіональних  систем управління навчально-виховними закладами» [38].  

1996 р. було прийнято одразу два важливих документи: Закон України 

«Про освіту» та Конституція України. У зазначеному ЗУ «Про освіту» визначено 

державні органи управління освітою (Міністерство освіти і науки України; 

Міністерства і відомства України, яким підпорядковані заклади освіти; Вища 

атестаційна комісія України (ВАК), Міністерство освіти Автономної Республіки 

Крим; місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і 

підпорядковані їм органи управління освітою) та закріплені їх повноваження. 

Цікавим є те, що Розділ VI присвячений міжнародній складовій освітнього 

процесу, зокрема, визнається пріоритет положень міжнародних угод перед 

нормами вітчизняного законодавства України [39]. 

Крім того, дослідник становлення та розвитку української вищої освіти О. 

Горпинич відмічає, що для системного реформування освітньої галузі та 

викорінення радянської спадковості була прийнята низка документів в галузі 

вищої освіти, які унормовували створення і регламентацію діяльності ЗВО (в 

тогочасній редакції – ВНЗ, авт.), а також порядок їх реорганізації та ліквідації, 

управління державними і недержавними закладами освіти, державного контролю 

за якістю освіти, державного нагляду за діяльністю ЗВО (постанови Кабінету 

Міністрів України «Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-

виховних закладів», «Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних 

закладів» та ін.) [40, c. 39]. 

Другий умовний етап тривав до 2002 р., і окрім посилення національного 

законодавчого підґрунтя здійснення університетської освіти шляхом внесення 
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змін і доповнень до ЗУ «Про освіту», характеризується посиленням 

міжнародного аспекту освітньої діяльності в Україні. Зокрема, наприкінці 1999 

р. було прийнято ЗУ «Про ратифікацію Конвенції про визнання кваліфікацій з 

вищої освіти в Європейському регіоні», а саму Конвенцію Україна підписала ще 

в 1997 р. в м. Лісабон. В такий спосіб Україна почала впроваджувати положення 

Болонської декларації і долучилась до існуючої в Європі практики реалізації 

академічної мобільності: «кожна Сторона (Конвенції – авт.) визнає періоди 

навчання, завершені в рамках програми з вищої освіти на території іншої 

Сторони. Це визнання охоплює такі періоди навчання з метою закінчення 

програми з вищої освіти на території Сторони, в якій запитується визнання, якщо 

періоди навчання, завершені на території іншої Сторони, суттєво не 

відрізняються від тієї частини програми з вищої освіти, яку вони мають замінити 

на території Сторони, в якій запитується визнання» [41]. 

Загалом, в цей період прийнято цілу низку нормативно-правових актів, 

спрямованих на покращення якості вищої освіти, ліцензування та акредитації та 

сталого розвитку ЗВО. Більшість із них є постановами Кабінету Міністрів 

України, багато з них на затвердження Програм та Положень. Доволі вичерпний 

список надає Губерська Н.Л.: постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Положення про державний вищий навчальний заклад», «Про 

документи про освіту та вчені звання», «Про затвердження Положення про 

освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)», «Про розроблення державних 

стандартів вищої освіти», «Про затвердження Положення про підготовку 

науково-педагогічних і наукових кадрів», «Про затвердження переліку посад 

педагогічних та науково-педагогічних працівників». Відбувався активний 

розвиток системи ліцензування та акредитації ЗВО (тоді – ВНЗ), що було 

пов’язано з ухваленням Закону України «Про ліцензування певних видів 

господарської діяльності», а також постанов Кабінету Міністрів України «Про 

запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської 

діяльності» та «Про затвердження Положення про акредитацію вищих 

навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих 
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професійних училищах» [36]. Українські дослідники О. Горпинич і В. Салов, 

оцінюючи розвиток нормативно-правового забезпечення адміністративно-

правової діяльності у сфері вищої освіти на цьому етапі, відзначають, що за 

зазначений термін у роботі з ліцензування й акредитації вищих навчальних 

закладів з’явилась унормованість, системність та упорядкованість. Установлена 

система забезпечила можливість державного регулювання процесу надання 

освітніх послуг і захист інтересів їх споживачів. Але разом із тим не вдалося 

затвердити єдиний стандарт щодо оцінювання діяльності вищих навчальних 

закладів, що не дозволяло Міністерству освіти і науки України ефективно 

реалізовувати ці процедури [40]. 

З 2002 р. розвиток вищої освіти був набуває форм стратегічного напряму 

державної політики і основним інструментом гармонізації політики з 

європейськими нормами (наприклад, Закон України «Про загальнодержавну 

програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу», 2004 р.). На національному рівні вища освіта почала нормуватись за 

допомогою концепцій, доктрин і стратегій (приміром, «Національна доктрина 

розвитку освіти», 2002 р.; Концепція Державної програми розвитку освіти на 

2006-2010 роки, 2006 р.). Звучить вражаюче, та чи такий же вагомий смисл 

несуть ці терміни? Видатний український науковець Ю. П. Сурмін у своїй праці 

«Майстерня вченого: Підручник для науковця» зазначає, що «конце́пція (лат. 

conceptio – розуміння) – система поглядів, те або інше розуміння явищ і 

процесів; єдиний, визначальний задум. Концепція істотно відрізняється від теорії 

не тільки своєю незавершеністю, але й недостатньою верифікованістю. 

Очевидно, її можна вважати сурогатною формою теорії. Головне призначення 

концепції полягає в інтеграції певного масиву знання, у прагненні 

використовувати його для пояснення, пошуку закономірностей. Проходячи через 

горнило перевірки фактами, концепція уточнюється як за змістом, так і з погляду 

її пізнавальних меж. При цьому вона може й не витримати випробування 

практикою і бути знехтуваною. Особливо часто це відбувається на тих етапах 

розвитку науки, коли потреба у поясненні об'єктів зумовлює виникнення безлічі 
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концептуальних підходів, які інтегрують знання і дають більш-менш коректні 

пояснення» [42]. Таким чином, концепція є в певний момент часу 

концентрованим зібранням поглядів, «визначальним задумом» щодо тих чи 

інших процесів у певному секторі державного управління, які однозначно 

потребують перевірки часом і закріплення у більш значущій нормативно-

правовій формі. 

Відповідно до «Філософського енциклопедичного словника» (за ред. В. І. 

Шинкарука), «доктрина – вчення, система теоретично обґрунтованих поглядів 

на суттєво важливі соціально-політичні, моральні, релігійні та ін. питання. 

Доктрина виступає найбільш концептуалізованою формою існування ідеології, 

яка безпосередньо орієнтована на практичну дію, втілення в життя, дотримання в 

політиці і повсякденній поведінці. На відміну від ідеології, доктрина часто може 

існувати у вигляді конкретного документа. Здебільшого категорію «доктрина» 

вживають для позначення концептуальних засад політичної філософії і 

практичної політики (зовнішньополітична доктрина, військова доктрина та ін.). 

Доктриною також можна вважати певні сутнісні положення ідеологічної 

системи, за умови збереження яких вона зберігає свою самобутність і 

визначеність. Процес активного навіювання різними засобами певних 

ідеологічних поглядів отримав назву «індоктринація». Остання вважається 

різновидом маніпуляції свідомістю, хоча звичайно індоктринація складає 

сутнісну основу більшості політичних кампаній, політичної пропаганди тощо» 

[43]. Отже, доктрина є керівним теоретичним документом, вага якого в системі 

нормативно-правових актів держави залежить від правових традицій та 

національної культури держави: вона може визнаватись або не визнаватись як 

джерело права, однак фактично ним є, навіть в системі міжнародного правового 

права.  

Виходячи із сьогоднішньої ситуації у вітчизняній вищій освіті, відставання 

у темпах адаптації світових інновацій, прийняті стратегії, концепції та доктрини  

є не більше, ніж декларування намірів, вочевидь у відповідь на вимоги ЄС та 

міжнародної спільноти. Дійсно дієвих документів стратегічного характеру було 
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прийнято дуже мало, а відсутність чіткої координації дій між суб’єктами 

управління та механізмів притягнення до відповідальності за неякісну реалізацію 

державної політики звели нанівець навіть найпрогресивніші ідеї. До прикладу, 

попри усвідомленість та активність у напрямку ефективної ІВО, яка сприяла б 

просуванню європейських ініціатив в галузі вищої освіти, не прийнято жодного 

прогресивного державного документу. То ж якщо в державі немає концепції 

системних освітніх змін, так би мовити «дорожньої карти», зміни та реформи 

здійснюються ситуативно, то чи варто приймати документи із багатообіцяючою 

класифікацією «доктрина»?    

Тим не менше, «Національна доктрина розвитку освіти» (2002) визнавала 

освіту основним інструментом прирощення знань та вмінь, створення 

максимально сприятливих умов виявлення та розвитку здібностей громадян, 

виховання в них високого рівня свідомості та патріотизму. Освіта утверджується 

як «основа розвитку особистості, суспільства, нації та держави, запорука 

майбутнього України. Вона є визначальним чинником політичної, соціально-

економічної, культурної та наукової життєдіяльності суспільства. Освіта 

відтворює і нарощує інтелектуальний, духовний та економічний потенціал 

суспільства». Крім того, завданням для органів державної влади, окрім всебічної 

підтримки галузі, є «забезпечувати прискорений, випереджальний інноваційний 

розвиток освіти, а також створюватися умови для розвитку, самоствердження та 

самореалізації особистості протягом життя» [44].  

У 2003 р. Україна подала заявку на приєднання до Болонського процесу, 

підтвердивши в такий спосіб готовність модернізації системи вищої освіти у 

відповідності з європейськими нормами і вимогами. У 2005 р. відбулося 

підписання Болонської декларації, а отже, як зазначає Ю. Рашкевич, «Україна 

прийняла на себе формальні зобов’язання реформувати вищу освіту відповідно 

до стандартів та рекомендацій Європейського простору вищої освіти [45, с. 5]. 

Таким чином, на порядку денному органів державної влади постало питання 

вироблення нових підходів до унормування та регулювання політики у галузі 

вищої освіти.  
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Отримавши стимул розвиватись у темпоритмі провідних країн світу та 

Європи, в Україні було здійснено ряд реформ, які, як з часом стало очевидним, 

виявились не результативними та малоефективними. Для ілюстрації можна 

навести приклад із запровадженням головного інструменту функціонування 

Болонського процесу, оцінювання результатів навчання та забезпечення ІВО – 

Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС). У 2004 р. МОН прийняло 

«Тимчасове положення про кредитно-модульну систему організації навчального 

процесу». Брак досвіду, чіткої управлінської системи і послідовної виваженої 

адаптації призвів до спотворення основної ідеї ЄКТС, де модулем є освітній 

курс, натомість в українських ЗВО поширилась практика ділити освітні курси на 

змістові частини, які в українській практиці і назвали «модулем». Іншим 

прикладом невідповідності української практики усталеним європейським 

нормам є процес оцінювання результатів навчання у вигляді заліково-

екзаменаційних відомостей, де слід було виставляти оцінки за національною 

шкалою («незадовільно», «задовільно», «добре», «відмінно»), 100-бальною і 

європейською (від А до F). 

Загалом же, як зазначає Губерська Н. Л., для встановлення та введення 

європейських соціальних, економічних і демократичних стандартів 

взаємовідносин людини, суспільства і держави та  реалізацію Болонського 

процесу в Україні було прийнято «низку підзаконних нормативних актів, які 

стосуються регулювання відповідних адміністративно-процедурних відносин у 

сфері вищої освіти в Україні: Програми дій щодо реалізації положень Болонської 

декларації в системі вищої освіти і науки України, Указу Президента України 

«Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти 

в Україні», наказів та рішень колегії МОН України «Підвищення ефективності 

вищої освіти і науки як дієвого чинника розвитку та інтеграції в європейське 

співтовариство», «Про затвердження у вищих навчальних закладах Європейської 

кредитно-трансферної системи» та ін. [36]. 

Через занепокоєння темпами і показниками розвитку вищої освіти, у 2006 

р. було видано «Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення 
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Концепції Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки». Метою цієї 

Державної програми розвитку освіти (далі – Програма) визначалось 

«розширення обсягів охоплення населення освітою та інтеграцію України в 

європейський освітній простір», оскільки визнавалось, що «на сьогодні в Україні 

ще не досягнуто європейського рівня якості та доступності освіти», а «обмежене 

фінансування освіти і науки з державного та місцевих бюджетів призвело до 

погіршення стану матеріально-технічної бази навчальних  закладів  та їх 

соціальної інфраструктури,  що гальмує впровадження сучасних інноваційних 

технологій і засобів навчання [46]. 

Окремо в Програмі висловлювалось занепокоєння тим фактом, що в 

Україні за 15 років незалежності все ще «вітчизняна освіта не повною мірою 

спрямована на утвердження національної ідеї і патріотизму і поки що не 

відповідає вимогам формування громадянського суспільства, демократизації, 

відкритості та прозорості», серед основних причин зазначалось те, що 

«навчально-виховний процес ще не спрямовується на виховання свідомого 

громадянина, патріота…» [46Ошибка! Закладка не определена.]. 

 Серед основних галузевих проблем, розв’язати які була покликана 

Програма, перераховувались наступні: 

� «навчально-виховний процес ще не спрямовується на забезпечення 

запитів суспільства та ринку праці у конкурентоспроможних компетентних та 

відповідальних фахівцях». Це можна кваліфікувати як відірваність вищої освіти 

від потреб ринку праці, а звідси – зростання безробіття серед дипломованих 

спеціалістів, що нівелює цінність вищої освіти.  

� дотичною до зазначеної є ще одна проблема, зазначена в Програмі, яка 

полягає в тому, що «порушилися партнерські зв'язки підприємств та організацій 

з навчальними закладами. Роботодавці поки що не беруть участі у формуванні 

змісту освіти та забезпеченні належної професійно-практичної підготовки 

молоді»; 

� знизився престиж педагогічної і наукової праці, відбувається відплив 

перспективної творчої молоді в інші галузі економіки та за межі України, має 
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місце процес старіння педагогічних і науково-педагогічних кадрів (тобто, «відтік 

мізків» та теоретико-орієнтоване, відірване від практики навчання за 

неактуальними методиками – авт.); 

� «територіальна розпорошеність навчальних закладів, зокрема вищих, як і 

їх підпорядкування, не сприяє впровадженню ефективного управління галуззю 

на загальнодержавному рівні і на рівні регіонів». Це призводить до 

незлагодженості дій по вертикалі структури державного управління галуззю 

вищої освіти, нескоординованої дії різних провайдерів освітніх послуг та їх 

підзвітності, неузгодженості інтересів різних стейкхолдерів освітнього процесу, 

що негативно відображається на якості освіти;  

� далі по тексту стосовно якості вищої освіти додатково зазначається, що 

«поки що відсутня відповідальність за якість освіти з боку тих, хто причетний до 

її забезпечення»; 

� крім того, констатується, що «існуюча модель управління освітою не 

повністю відповідає сучасним вимогам демократичності, які передбачають 

розширення впливу громадської думки на прийняття адекватних управлінських 

рішень, динамічне реагування на потреби суспільства, перерозподіл функцій 

управління між центральними і місцевими органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування» [46Ошибка! Закладка не определена.].  

Загалом же, для закріплення процедури управлінського регулювання та 

контролю за виконанням розпоряджень органів влади в галузі вищої освіти за 

цей період було прийнято укази Президента України «Про заходи щодо 

вдосконалення системи вищої освіти», «Про забезпечення дальшого розвитку 

вищої освіти в Україні», «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку 

освіти в Україні»; Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

ліцензування діяльності з надання освітніх послуг»; накази Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження Ліцензійних умов надання освітніх послуг, 

Порядку здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов надання 

освітніх послуг, Положення про експертну комісію та порядок проведення 

ліцензійної експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з 



 421 

питань ліцензування та атестації навчальних закладів»; Про затвердження 

Порядку здійснення державного контролю за діяльністю навчальних закладів»; 

«Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників»; «Про затвердження Державних вимог до акредитації напряму 

підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу» та ін.  

Велика кількість нормативно-правових документів, що регламентують 

окремі аспекти впровадження діяльності в галузі вищої освіти та застарілість 

норм діючого на той час ЗУ «Про вищу освіту» створювала безсистемність в 

процесі регламентації та контролю за діяльність ЗВО з боку органів державного 

управління. Крім того, додаткове навантаження лягло і на інші органи державної 

влади, що забезпечують окремі види активності, пов’язані з впровадженням 

інтернаціонального аспекту освітньої діяльності: Державна міграційна служба 

України, МВС, СБУ та ін. повинні були враховувати європейські стремління і 

зобов’язання України та зростаючу вартість транскордонних процесів в освіті у 

своїй діяльності, а, відтак, і унормувати це належним чином. Та першочерговим, 

звичайно, було завдання розробити актуальні і сучасні положення нового ЗУ 

«Про вищу освіту».  

Наступним етапом, за класифікацією Губерської Н. Л., є період з 2013 р. 

Такий відлік зумовлений прийняттям у 2013 р. «Національної стратегії розвитку 

освіти в Україні на період до 2021 р.», але знаковим він є в першу чергу завдяки 

прийняттю нового ЗУ «Про вищу освіту» (2014 р.) зі змінами та поправкам (яких 

на сьогодні вже більше 30), внесеними з 2015 по 2020 рр.  

Що стосується документу «Національна стратегія розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 р.» (2013 р.), то він розроблявся з метою подолання 

таких існуючих на той час проблемних ситуацій в Україні:  

• рівень освіти в Україні не дає їй змоги повною мірою виконувати 

функцію ключового ресурсу соціально-економічного розвитку держави і 

підвищення добробуту громадян; 

• залишається низькою престижність освіти і науки в суспільстві; 
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• потребують якісного поліпшення освіта дорослих, діяльність закладів 

післядипломної педагогічної освіти, структурних підрозділів вищих навчальних 

закладів, на базі яких здійснюються перепідготовка та підвищення кваліфікації 

педагогічних і науково-педагогічних працівників;  

• актуальними є реалізація в освітніх програмах ідеї посилення ролі сім'ї у 

вихованні дітей, розширення можливості впливу родин учнів на навчально-

виховний процес;  

• залишається незадовільним стан фінансового та матеріально-технічного 

забезпечення системи освіти, низьким - рівень оплати праці працівників освіти і 

науки; 

• ключовим завданням освіти у XXI столітті є розвиток мислення, 

орієнтованого на майбутнє; 

• сучасний ринок праці вимагає від випускника не лише глибоких 

теоретичних знань, а і здатності самостійно застосовувати їх у нестандартних, 

постійно змінюваних життєвих ситуаціях, переходу від суспільства знань до 

суспільства життєвокомпетентних громадян [47]. 

Крім того, недостатня відповідність освітніх послуг вимогам суспільства, 

запитам особистості, потребам ринку праці, обмеженість доступу до якісної 

освіти окремих категорій населення, відсутність цілісної системи виховання, 

фізичного, морального та духовного розвитку і соціалізації дітей та молоді, 

зниження суспільної моралі, духовності, культури поведінки частини учнівської 

та студентської молоді перераховувались в цій стратегії як основні завдання для 

органів державної влади в галузі вищої освіти на період до 2021 р. Варто 

зазначити, що ця Стратегія була затверджена Указом Президента України № 

344/2013 від 25 червня 2013 р., і вже 4 вересня того ж р. Кабінет Міністрів 

України видав розпорядження № 686-р «Про затвердження плану заходів з 

реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 р.», 

проте загострення політичної ситуації в Україні, зміна влади та адміністративно-

територіального устрою значно загострили політико-правові й економічні 

проблеми держави, уповільнили хід реформ в соціально-гуманітарній сфері, 
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залишивши більшість пунктів Стратегії невиконаними. Якщо давати науково-

аналітичну оцінку зазначеному документу, надто в частині реалізації 

міжнародної діяльності, то слід відмітити, що на нашу суб’єктивну думку, він не 

містить новизни і не релевантний вимогам часу та хорошим європейським 

практикам: не запропоновано створення внутрішнього мультикультурного 

студентського простору (те, що називають «інтернаціоналізацією вдома»), не 

йдеться про запровадження практики літніх мовних шкіл, подвійних дипломів, 

спільних програм та найголовніше – шляхів підвищення рівня володіння 

іноземними мовами в Україні, що значно впливає на потенціал міжнародної 

залученості українських науковців, якість англомовних програм та можливість 

впливати на міжнародний науковий дискурс.  

Щодо ЗУ «Про вищу освіту» (2014), то він встановлював новий формат 

відносин державних органів влади із закладами вищої освіти, створював нові 

можливості для співпраці різних стейкхолдерів із університетами та для 

зближення бізнесу і вищої освіти, закладав підвалини нового типу відносин 

органів державної влади із ЗВО на правах автономії останніх та пропагуючи 

поєднання освітніх та дослідницьких функцій в діяльності ЗВО. Такий підхід до 

забезпечення освітньої діяльності ставав запорукою перегляду підходів до 

викладання та переорієнтації на виховання компетентностей та «м’яких» 

навичок при підготовці високоякісних спеціалістів, конкурентоздатних на 

глобальному ринку праці, що гарантувало б не лише внутрішній прогресивний 

розвиток України, а й підвищення її рейтингів та інвестиційної привабливості у 

світових чартах. Стосовно адміністративно-процедурної діяльності у сфері 

вищої освіти новим ЗУ закріплюються і регулюються такі види адміністративних 

процедур, як ліцензування освітньої діяльності, акредитація освітніх програм, 

атестація здобувачів вищої освіти, утворення, реорганізація та ліквідація ЗВО, 

процедури державного та громадського контролю у сфері вищої освіти, 

процедури внутрішнього і зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності 

та ін. [39]. 
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Новий ЗУ був також спрямований на подолання розірваності ланцюгу 

управління різними процесами, що сукупно формують засади функціонування 

вищої освіти України: ліцензування, акредитації, оцінки якості освіти тощо. 

Відповідно до норм Закону України «Про вищу освіту» було також розроблено 

проєкт Концепції реформування системи ліцензування та акредитації у вищій 

освіті України [48], що мав на меті представити основні процесуальний контекст 

реформування системи ліцензування та акредитації у вищій освіті згідно з 

тогочасними світовими тенденціями та визначити шляхи її найкращої реалізації 

в Україні. Цей документ був дуже на часі, адже тоді ставились дуже амбітні 

завдання для системи вищої освіти України на фоні усвідомлення важливості її 

для розвитку людства та держави, виведення взаємовідносин різних 

стейкхолдерів між собою та із ЗВО, упевненого поступу України до ЄС та 

розробки українського законодавства у відповідності з вимогами часу та 

регіонального розвитку. Запропонований проєкт Концепції містить у собі 

головні (базові) положення для формування узгодженого комплексу 

нормативних актів, необхідних для визначення, закріплення і забезпечення 

якісних змін у ліцензійно-акредитаційному процесі, та принциповий опис 

алгоритму трансформації системи процедур регламентації діяльності вищих 

навчальних закладів [48]. 

Іншими нормативно-правовими актами у сфері вищої освіти цього періоду 

є: постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-

педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку 

кадрів», «Про внесення змін до Положення про акредитацію вищих навчальних 

закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних 

училищах та Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг», Наказ 

Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Змін до Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників» та ін.  

Окрім пріоритетів внутрішнього характеру, державна політика вищої 

освіти формується у відповідності з зовнішньополітичними стратегіями та 
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тенденціями, тому при реалізації державної програми розвитку вищої освіти та 

інституційних стратегій ЗВО координують також свої дії з практикою ЄС та 

країн-партнерів з різних регіонів. ІВО, яка включає окрім академічної 

мобільності проєктний менеджмент, спільні дослідження, гостьові лекції/ візити 

тощо, є прикладом зовнішнього орієнтування. Нажаль, в цьому напрямку також 

існують проблеми. Окрім відсутності відповідного законодавчого закріплення 

(не прописано механізмів реалізації державної політики ІВО в діючому ЗУ, не 

розроблено Стратегію ІВО тощо), не до кінця напрацьовані механізми успішної 

реалізації різних форм транскордонної співпраці. 

До прикладу, реалізація вхідної академічної мобільності – це не просто 

рекламування, рекрутинг та надання освітніх послуг іноземним громадянам, і 

точно не сфера виключно інституційної відповідальності. Безпекові виклики, 

нестабільна політична ситуація, військові дії на сході України, недостатньо 

високі котируваннями вітчизняних ЗВО у міжнародних рейтингах, за якими 

визначається рівень якості освіти, та незадовільний рівень впровадження освітніх 

програм іноземною мовою, безперечно, стали перепоною для бажаючих 

реалізовувати вхідну ступеневу мобільність до України з країн з високим рівнем 

освіти. За статистикою МОН України, на сучасному етапі спостерігається 

збільшення студентів з країн колишнього СРСР, зокрема з країн Середньої Азії. 

Найістотніше зростання у показниках спостерігається стосовно студентів з 

Азербайджану (збільшення в 5 разів), Туркменістану (збільшення більш, ніж у 3 

рази), Узбекистану (збільшення в 3 рази); спостерігається також збільшення 

здобувачів освіти з Киргизстану, Таджикистану, Казахстану [49]. Варто взяти до 

уваги, що це не просто тимчасова переорієнтація ринків збуту освітніх послуг, а 

серйозна загроза як мінімум для національної системи вищої освіти, адже 

збільшення контингенту іноземних студентів значно нижчого «ґатунку» не 

дозволяє піднімати «планку» вимог як до якості пропонованої іноземцям освіти, 

так і до її здобувачів, навіть попри фінансовий зиск на макро і мікрорівнях.  

Крім того, як це розкрито в одній зі статей дисертантки, в Україні відсутні 

механізми забезпечення повного циклу адаптаційних умов для студентів-
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іноземців. Зазначено, що дослідники адаптації іноземних студентів (Д. Арсеньєв, 

А. Зіньковський, М. Іванова, О. Кравцов, Н. Тіткова), найчастіше виділяють три 

групи адаптаційних проблем: академічні, тобто пов’язані з навчальним 

процесом; індивідуальні, пов’язані з особливостями особистості; та 

соціокультурні, пов’язані з умовами нового соціального середовища [16]. Якщо 

академічні умови для ефективного здобування освіти постійно 

удосконалюються, то індивідуальні і соціокультурні потребують негайного 

перегляду і унормування, адже, за результатами аналізу теоретичних джерел, 

саме вони є найбільш значущими психологічними проблемами для іноземних 

студентів. Труднощі, пов’язані із входженням в життя у новому кліматі, 

незвичними побутовими умовами, необхідністю пристосування до нових норм і 

традицій поведінки і взаємодії з оточуючими; часті прояви етнокультурних 

стереотипів й упереджень, зокрема у вигляді побутового націоналізму і расизму 

в регіонах навчання; різноманітні і складні, часто важко прогнозовані ситуації 

соціокультурного, навчального та побутового плану породжують соціальні та 

психологічні труднощі і призводять до неможливості реалізації особистісно 

актуальних мотивів, емоційних, пізнавальних, поведінкових проблем і часом до 

фрустрації; дезадаптивних реакцій, що супроводжуються погіршенням 

самопочуття, підвищенням тривожності, вираженої відчуженості від колективу 

навчальної групи, внутрішньоособистісними та міжособистісними конфліктами 

і, як наслідок, зниженням успішності, втратою інтересу і сенсу навчальної 

діяльності [16].  

Наголошуючи на всеохоплюючому впливі ІВО на процеси в державі, у 

вищезазначеній статті Костюк Т.О. наголошується, що адаптація іноземних 

студентів саме в частині облаштування їх побуту та дозвілля потребує особливої 

уваги і контролю держави, щоб, виходячи з існуючої географії походження 

іноземних здобувачів вищої освіти, попередити зростання криміногенності й 

подальшого стереотипного спотвореного сприйняття іноземців [16]. Створювані 

численні культурні центри, асоціації стають не лише культурними осередками 

етнічних меншин, а й активними учасниками політичного процесу в Україні. 
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Так, приміром, нині в Україні діють: Громадська організація «Спілка 

азербайджанської молоді в Україні», Громадська організація 

«Азербайджанський культурний центр імені Мусліма Магомаєва», Громадська 

організація «Всеукраїнська асоціація корейців», Всеукраїнська громадська 

організація «Єврейський форум України», Спілка об’єднань громадян «Рада 

німців України», Всеукраїнська спілка громадських організацій «Федерація 

польських організацій на Україні»,  Асоціація болгар України та багато інших 

[16]. 

Тобто, державне керування процесом ІВО в Україні повинно враховувати 

всі його переваги та ризикоформуючий потенціал для побудови раціональної 

моделі адаптування міжнародного досвіду під реалії нашої держави та 

спрямувати основні зусилля на розвиток інфраструктури залучення кращих 

іноземних студентів і професорсько-викладацького складу для перетворення 

вищої освіти в Україні на елітну, що створюватиме позитивний імідж держави в 

світі.   

Що стосується державного управління експорто-орієнтованим освітнім 

потенціалом України, то тут теж спостерігається низка проблем організаційного 

та юридичного характеру щодо владнання питань в’їзду в країну, перебування та 

загального контролю та супроводу протягом навчання у закладах вищої освіти 

України. Щоб запросити на навчання іноземних громадян ЗВО повинен окрім 

переліку курсів англійською мовою (навчальної програми) забезпечити належну 

інфраструктуру для навчання і дозвілля (кампус). Нажаль, проблеми існують і з 

тим, і з тим. Якість викладання англійською мовою часто незадовільна, освітні 

курси не вирізняються ексклюзивністю, щоб бути конкурентоздатними в 

сучасному міжнародному освітньому середовищі. Крім того, в Україні 

спостерігається спотворення ідеї навчання за програмами подвійних дипломів, 

коли поширеною є практика видачі дипломів університету-партнеру без 

фактичного перетину кордону здобувачем вищої освіти, а члени професорсько-

викладацького колективу  цього університету приїжджають в Україну і читають 

лекції, проводять іспити і видають диплом. Така практика негативно впливає як 
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на сприйняття українцями ІВО, так і на ставлення до якості вищої освіти в 

Україні, що подекуди призводить до ускладнення з визнанням українських 

дипломів за кордоном. Бюрократична заангажованість та кадрова 

недоукомплектованість органів, відповідальних за залучення, видачу віз та 

дозвільних документів на в’їзд та навчання в Україні стають причиною відсіву 

значної кількості бажаючих здобувати вищу освіту тут. Часто проблеми 

виникають вже на етапі отримання візи, потім – з отриманням посвідки на 

тимчасове проживання в органах ДМС України. Це змушує іноземних 

абітурієнтів звертатися до послуг посередників, що потребує значно більших 

витрат.   

Як справедливо зазначає авторка у публікаціях, не на користь активізації і 

збільшення кількості «якісного» іноземного контингенту в українських ЗВО 

працюють й інші соціо-економічні фактори: 

• по-перш, трапляються непоодинокі випадки корупційних схем по 

відношенню до студентів-іноземців, 

• по-друге, згідно з чинним законодавством, іноземні громадяни 

мають право зарахування тільки на перший курс, не зважаючи на те, що дехто 

вже закінчив кілька курсів першого (бакалаврського) рівня у ЗВО країни 

проживання/ походження, позаяк у великих міжнародних університетах 

поширена практика зарахування їх і на третій курс першого (бакалаврського) 

рівня в залежності від терміну попереднього навчання; 

• по-третє, іноземні студенти не мають права працевлаштування під 

час навчання в Україні, що унеможливлює отримання додаткових офіційних 

прибутків для покращення свого матеріального становища. Часто ця проблема 

веде до пошуку незаконних шляхів збагачення, а, відтак, і зростаючої 

кримінальної статистики за участі студентів-іноземців [18].  

Адміністративно-правова та процесуальна неунормованість веде не просто 

до зниження якості іноземного контингенту у національних ЗВО, наслідками є 

рейтингові втрати вітчизняних університетів у світових чартах, що, в свою чергу, 

призводить до погіршення іміджу держави на світовому освітньому ринку, 
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недоотримання коштів до державного бюджету, декларативності проголошених 

стратегій і концепцій ІВО і т.п.   

Підводячи підсумки, можна оптимістично констатувати, що Україна від 

1991 р. досягла шаленого прогресу у розвитку та розбудові конкурентоздатної 

високоякісної вищої освіти завдяки адекватній державній секторальній політиці 

та виваженій нормотворчі діяльності: було, зокрема, унормовано питання 

створення та ліквідації ЗВО, акредитації та ліцензування, вимог до якості вищої 

освіти, організації навчального процесу, введено ступеневе навчання та 

адаптовано систему оцінювання у відповідності з європейською практикою. 

Проте на порядку денному ще занадто багато завдань до виконання, 

найважливішими з яких, на нашу думку, є питання реальної, а не декларативної 

автономії університетів, самоврядування та ефективної ІВО. 

Перш за все, на нашу думку, на державному рівні варто заохочувати ЗВО і 

підтримувати тенденцію до активного і повсемісного впровадження 

дистанційних та мережевих технологій навчання, організації літніх шкіл, 

інтенсифікації стратегій та вимог щодо вивчення іноземних мов, облаштування 

кампусів та студмістечок. Також МОН України повинно провести моніторинг 

ключових потреб ринку праці з метою розробки відповідних навчальних 

програм, створення затребуваних спеціальностей у разі потреби, стимулювання 

рекрутингу студентів-іноземців та цільову підготовку майбутніх спеціалістів під 

потреби ринку праці держави. Не позбавленою сенсу видається ідея відкрити 

закордонні представницькі пункти уповноваженого органу МОН України, щось 

на зразок державного центру для профорієнтаційної діяльності в сфері 

міжнародної освіти. Доречним буде створення Міжвідомчого координаційного 

центру з метою оперативного розв’язання проблем іноземних абітурієнтів та 

студентів, починаючи від сприяння в отриманні віз до допомоги у вирішення 

питань з міграційною службою чи МВС України, органами соціального захисту 

та правоохоронних структур.  

Таким чином, доводиться констатувати, що становлення держави ніколи не 

буває стрімким, а розвиток – одновекторним, всі елементи системи 
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взаємопов’язані та потребують узгодженості в підходах та реформах. Так, на 

розвиток галузі вищої освіти та її ефективного функціонування впливають 

трансформаційні процеси в суміжних галузях: економічній, політичній, 

військовій, соціальної політики та соціального захисту тощо.  

 

5.3. Національний державно-управлінський потенціал та розвиток 

інтернаціоналізації вищої освіти: аналіз, моделювання, шляхи оптимізації 

та взаємодії 

 

Підрозділ має на меті проаналізувати можливості діяльнісно-

процесуальної та адміністративної складової ІВО для державного управління 

змінами у вищій освіті і навпаки – вплив вітчизняної політики та державної 

менеджерської моделі та кадрового забезпечення управління освітніми 

процесами на характер та ефективність ІВО в Україні. Це питання містить в собі 

розкриття синергії циклічної взаємодії державних та освітньо-наукових 

інституцій для вироблення ефективної державної політики ІВО.  

Основним терміном для розкриття всіх наведених аспектів визначено 

слово «потенціал», яке, відповідно до Академічного тлумачного словника 

української мови, чітко відповідає поставленій меті, адже «потенціал (перен.) – 

це сукупність усіх наявних засобів, можливостей, продуктивних сил і т. ін., що 

можуть бути використані в якій-небудь галузі, ділянці, сфері» [50].   

Оскільки ставиться двоєдине завдання, перша акцентуалізація може 

стосуватись питання потенціалу ІВО для органів державного управління та для 

іміджу держави. Загалом, дисертаційне дослідження і є дуже докладною 

відповіддю на поставлене запитання, адже являє собою детальний аналіз 

передумов виникнення процесу ІВО, особливостей еволюційних перетворень в 

різних регіонах світу, видозміни форм і реконцептуалізації підходів до 

визначення ІВО. За результатами проведеної наукової розвідки можна 
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сформулювати основні висновки щодо потенціалу описуваного процесу для 

держави та державного управління перетвореннями у вищій освіті. 

І) На міжнародному рівні ІВО сприяє долученню держави до 

транснаціональних процесів та чинить іміджевий вплив. До прикладу, вища 

освіта України розвивається за визначеним державою курсом в рамках 

національної стратегії розвитку держави і з дотриманням внутрішньо- та 

зовнішньополітичних цілей. Стратегічною метою розвитку зовнішньої політики 

України проголошено вступ до ЄС, а, відтак, відбувається трансформація і 

модернізація усіх галузей, адаптація та гармонізація галузевого законодавства 

відповідно до вимог ЄС та впровадження інноваційних практик галузевого 

розвитку та управління. Сектор вищої освіти також зазнає постійних 

трансформацій задля наближення до європейських стандартів та практик. З-

поміж іншого це стосується й інтернаціоналізаційних процесів у вищій освіті, 

наприклад тих, що пов’язані з реалізацією академічної  мобільності студентів. В 

світлі окресленого питання, це, поза сумнівом, сприяє кращому поширенню 

основоположних європейських цінностей та цінностей сучасної вищої освіти, 

закріплених у Маастрихтському договорі, установчих документах Великої хартії 

університетів, Болонській декларації, численних комюніке зустрічей міністрів 

освіти щодо впровадження Болонського процесу та адміністрування ЄПВО і т.ін. 

Підписання українськими університетами преамбули Великої хартії 

університетів та неухильне сповідування задекларованих в ній цінностей 

університетської освіти отримало визнання, високу оцінку та запрошення 

вітчизняних університетів-підписантів разом з університетами з усього світу 

взяти участь у проєкті Великої хартії університетів «Життєві цінності». Цей 

проєкт спрямований на перегляд списку цінностей у відповідності до вимог 

доби, розширення міжнародного характеру більшості видів діяльності сучасних 

прогресивних ЗВО, реалій суспільного та інноваційного розвитку, потреби 

швидкого реагування на виклики та задоволення потреб різних стейкхолдерів з 

метою укладення й підписання нової редакції Великої хартії університетів 

восени 2020 р. [51].  
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 Саме поширення європейських цінностей є однією з основоположних цілей 

виконання процесуальної частини ІВО через програми ЄС, які передбачають 

академічну мобільність, магістральною з яких є Еразмус+. Приміром, напрям 

Жан Моне (Еразмус+) заохочує та виділяє фінансування на просування ідей 

об’єднаної Європи, європейської інтеграції, добросусідства, об’єднання зусиль 

наукової спільноти для вирішення внутрішніх та зовнішніх проблем ЄС. 

Комплекс заходів на досягнення цілей в рамках цього напряму повинен бути 

викладений у новостворених освітніх курсах, закладено в основу роботи кафедр 

та центрів досконалості. Просування європейських цінностей та норм не втрачає 

своєї актуальності і закладено також в основу нового порядку денного для 

європейської освітньої галузі в розрізі її міжнародної складової – програму 

«Європа 2020», де, зокрема, відзначається потреба «більшого фокусу на додану 

вартість ЄС» [52]. Звичайно, основною формою реалізації програм ЄС є наукова 

та організаційно-адміністративна співпраця між ЗВО, різними стейкхолдерами, 

громадськими організаціями для обміну досвідом, інноваційними підходами та 

технологіями, робота в спільних багатонаціональних консорціумах для 

вироблення науково-теоретичного обґрунтування сучасних процесів.  

 Тобто, позитивний потенціал і малих грантів для науковців від організацій, 

посольств та фондів, і одноосібні (від однієї юридичної особи) проєкти в рамках 

напряму Жан Моне програми ЄС Еразмус+ та великі консорціумні проєкти за 

напрямом Еразмус+ : КА2 чи Горизонт 2020 спрямовані на виконання 

покладених ЄС завдань, але при успішному їх виконанні несуть високий 

потенціал для держави, утверджуючи її позитивний імідж у світовому/ 

регіональному освітньому просторі, забезпечуючи довготривалу візуалізацію 

ЗВО на міжнародній арені, збільшуючи їх «інвестиційну» привабливість на 

ринку  освітніх послуг, сприяючи розвитку співробітництва, трансферу знань та 

досліджень та розширення географії стратегічного партнерства.  

 ІІ) ІВО чинить пролонгований позитивний ефект на розвиток держави, 

незалежно від політичних фігур при владі, що особливо актуально в контексті 

вхідної ступеневої академічної мобільності (наприклад, не всі назвуть прізвища 
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трьох попередніх Прем’єр-міністрів Великобританії, проте всі поставлять 

найвищий бал її системі вищої освіти). Основний задіяний ресурс – 

репутаційний. Загалом, при реалізації ІВО імідж держави формує не лише якість 

вищої освіти та виконання взятих на себе зобов’язань, а й багато інших 

чинників, які впливають на характер секторальної політики держави та її 

сприйняття у світі: це і демократичний режим з високим рівнем прав і свобод 

людини, соціального захисту, правової підтримки, медичного забезпечення, 

безпеки в державі, і соціальний захист та інформаційна підтримка для іноземних 

громадян (поширення англійської мови в суспільній комунікації, транспорті, 

таксі, дублювання надписів англійською мовою, рівень розвитку інфраструктури 

та ін.), тощо. Ці чинники нескладні, але важливі, адже галузевий імідж формує 

загальний імідж держави і навпаки. 

 Проте часта зміна урядів та очільників органів державного управління в 

національній практиці неодмінно супроводжується скасуванням та запереченням 

всього існуючого/ діючого і як найскорішим прийняттям нових концепцій/ 

програм/ ініціатив, інноваційних, часто неапробованих, технологій і підходів, 

впровадженням «передового досвіду» та «успішних практик». Часта зміна 

державної політики секторального розвитку є дестабілізуючим фактором у сфері 

зовнішніх зносин, адже змушує іноземних партнерів брати паузу, щоб оцінити 

перші результати нововведень. Саме тому в Україні немає довготривалих 

освітніх/ наукових/ програм, які продовжуються, трансформуючись у різні 

напрями, але зберігаючи мету сприяти встановленню та розвитку міжнародної 

«комунікації» національної освітньої системи з освітніми системами інших 

держав, інституційним та індивідуальним контактам науково-педагогічного 

складу та дослідників, здобувачів вищої освіти для розвитку навичок 

мультикультуралізму, полілінгвізму, толерантності, обміну добрими практиками 

та вироблення єдиного підходу до організації освітнього простору та умов його 

функціонування.      

 Україні варто обрати адекватну вимогам доби парадигму розвитку вищої 

освіти та резонуючу з нею стратегію ІВО, якщо і не як програмний документ, то 
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щось на кшталт дорожньої карти (ефективної ІВО) з урахуванням усіх завдань 

для сектору вищої освіти та дотичних секторів державного управління. За 

відсутності подібного ІВО в Україні існує у вигляді декларативних гасел та 

декларацій про наміри, фрагментарно виконуваного процесу: якщо 

реалізовується ресурс для вихідної академічної мобільності, то спостерігається 

низька статистика вхідної академічної мобільності, вхідна ступенева мобільність 

значно поступається кредитній, перебуває на стадії вдосконалення грантрайтинг 

та проєктний менеджмент, значно відстає сфера академічного письма.  

 На якому аспекті ІВО варто наголосити окремо, так це розвиток мереж 

випускників (alumni network). Це вагомий ресурсний потенціал, який працює на 

імідж держави пролонговано та незалежно від зміни державно-політичного 

курсу. В усьому світі такі мережі розвинені і ефективно функціонують, 

збираючи випускників на щорічні університетські події в якості високих 

запрошених гостей. Механізм доволі простий: університети та коледжі 

відстежують кар’єрний шлях своїх випускників та їх професійні здобутки з 

метою популяризації закладу за рахунок імен видатних випускників. На 

більшості інтернет сторінках ЗВО є рубрика «видатні випускники». Така 

інформація не лише зазначається в інформаційних джерелах, видатних 

випускників активно долучають до суспільної роботи на користь альма матер: 

виступити з промовою перед студентами/ випускниками, долучитись до будь-

якої ініціативи керівництва закладу, взяти участь у відкритті/ закритті 

спортивних заходів та інших подій кампусу, виступити спонсором 

університетської наукової/ спортивної команди на різних конкурсах тощо. І чим 

більше таких успішних випускників нараховує ЗВО, тим ширший зв'язок з 

високими рейтингами інституції та якістю освіти вбачає загал. І, відповідно, чим 

більше таких ЗВО в державі, тим успішнішою видається державна освітня 

політика та система вищої освіти, що провокує підвищений попит на освітні 

послуги ЗВО такої держави. Ефективний розвиток цього напряму не залежить 

від моделі управління галуззю вищої освіти та/ чи ЗВО (централізована/ 

децетралізована). 
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 Саме тому вітчизняним ЗВО варто спрямувати зусилля на розвиток 

всеохоплюючої стратегії ІВО, яка б передбачила повний цикл заходів від 

організації вступної кампанії до видачі документів про вищу освіту з особливою 

увагою на розвиток мережі випускників, статистика успішності серед яких стала 

б синонімом успішності і окремо взятого ЗВО, і держави загалом. 

 ІІІ) ІВО стимулює розвиток суміжних галузей державного управління, 

задіяних у її реалізації. Конкурентоздатні навчальні програми та цінова політика 

ЗВО, відповідність світовим стандартам у галузі вищої освіти створюють 

передумови для підвищення попиту на освітні послуги. Стимулювання вхідної 

ступеневої академічної мобільності є наразі пріоритетом ІВО та секторальної 

політики провідних держав світу і  Європи (вище описано досвід Франції, 

Польщі, Канади та провідних азійських країн). Звичайно, окрім іміджевих 

бонусів та економічного зиску для окремо взятого ЗВО та держави в цілому 

значне зростання чисельності іноземних громадян формулює завдання для всієї 

системи органів державної влади, які формуватимуть архітектоніку державної 

політики галузевого управління транскордонними процесами. Пропонується 

наступна послідовність впровадження політики управління ІВО: 

 По-перше, необхідно розробити всеохоплюючу урядову ініціативу, 

основною метою якої має стати розвиток вхідної студентської мобільності. 

Подібна ініціатива повинна охоплювати всі етапи кампанії по залученню 

іноземних студентів на навчання до України: від агітаційних представництв за 

кордоном до створення режиму максимального сприяння у вирішенні 

адміністративних питань та підтримки на весь період навчання. Якщо для 

адміністративного та правового супроводу протягом навчання в Україні 

напрацьовано ряд механізмів, то агітації та рекрутингу поки що не приділено 

належної уваги з боку органів державного управління.  

 Для успішного ведення подібного роду діяльності виконавці 

використовують рекламу, пряму та приховану агітацію, PR та е-рекрутинг. 

Оскільки це, безперечно, містить в собі певний іміджевий аспект державного 

значення, тому агітаційні агентства повинні отримати відповідні дозвільні 
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документи в органах державної влади України та вичерпну достовірну й 

актуальну інформацію. Виходячи з цього, ці агітаційні агентства/ агенції/ 

представництва, на нашу думку, повинні бути акредитовані як контактні точки 

профільним Міністерством (Міністерства освіти і науки України, МОН 

України), якщо не буде створено окремого спеціального органу, до переліку 

обов’язків якого б входив повний цикл послуг з консультування та супроводу 

абітурієнта до зарахування на навчання. Створення мережі такихрекрутаційних 

агенцій вирішить одразу кілька завдань державного рівня:  

1) запрошення на навчання до України якісно краще підготовленого 

контингенту абітурієнтів з-за кордону шляхом стимулювання вхідної ступеневої 

мобільності до України з держав з високим рівнем шкільної освіти;  

2) акумуляція коштів за надання таких послуг на рахунках національної 

агенції без посередництва закордонних рекрутерів-контрагентів, часто із 

сумнівною репутацією;  

3) державні гарантії щодо законності всіх процедур та платежів, запобігання 

корупції, хабарництву та шахрайству при наданні такого роду послуг, що 

неодмінно сприятиме зростанню іміджу держави на міжнародному ринку 

освітніх послуг; 

4) дорадчі функції для органів державного галузевого управління стосовно 

попиту та затребуваності тих чи інших напрямів підготовки, що сприяло б 

оперативному перерозподілу пропозицій з боку українських ЗВО з метою 

створення умов для оптимального співвідношення попиту та пропозиції на 

ринку освітніх послуг; 

5) стимулювання ЗВО створювати можливості для надання освітніх послуг 

іноземним здобувачам освіти (англомовні навчальні програми та освітні курси, 

наявність підготовчого відділення з розробленою програмою лояльності для тих 

слухачів підготовчого відділення, які подаватимуть заявки на вступ саме до 

цього ЗВО) та сприяти онлайн візуалізації університету, постійно оновлюючи 

інформацію іноземними мовами на офіційному інституційному сайті.  
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Прикладом успішної організації процесу рекрутингу є Польща, яка за 

останнє десятиліття в рази збільшила кількість саме вхідної ступеневої 

мобільності. Державна політика в сфері вищої освіти передбачає сертифікацію 

закордонних рекрутингових агенств по набору кандидатів на навчання в Польщі, 

яка здійснюється (на добровільних засадах) в рамках програми «Study in Poland» 

(«Навчайся у Польщі»), що діє на основі «Угоди про створення стратегічного 

партнерства» між Конференцією ректорів академічних польських шкіл (KRASP) 

та Освітнім Фондом «Перспективи» від 29 червня 2007 р. [53]. Як зазначено на 

онлайн порталі «Study in Poland», «основними цілями партнерства є: 

«поширення знань про польську вищу освіту за кордоном», «діяльність на 

користь розвитку та дотримання високих стандартів якості освіти іноземних 

студентів та інтернаціоналізація освіти», а також «створення умов для 

підвищення привабливості Польщі як місця для навчання іноземців». 

Сертифікація є однією з форм досягнення цих цілей. Для ведення сертифікації 

зацікавлені університети, що беруть участь в програмі «Study in Poland»,  

призначають Раду з питань сертифікації – Study in Poland Certification Board. 

Кожен ЗВО, що бере участь в програмі, делегує до Ради одного представника. 

Роботою Ради керує її Голова, призначений Координаційною Радою KRASP – 

Перспективи. Секретаріат, що забезпечує адміністративну підтримку процесу 

сертифікації, знаходиться в Освітньому Фонді «Перспективи»» [53].  

Звичайно, сертифікація іноземних юридичних осіб, які виступають з 

ініціативою займатись агітацією абітурієнтів обирати університети України для 

здобуття вищої освіти – найоптимальніший механізм оцінки спроможності та 

надійності цих юридичних осіб як рекрутерів. Сертифікація повинна базуватись 

на показниках самоевалюації (самооцінки, бізнес-плану, SWOT-аналізу 

впроваджуваної діяльності тощо), відгуках споживачів послуг даної агенції, 

аудиту та оцінки за національними критеріями відбору/ призначення для 

рекрутингових агенств. Але для України це, напевне, наступний крок державної 

політики в цій галузі, першочерговим завданням наразі є підняти рейтинг 

вітчизняних університетів та засобами урядової програми ознайомити світову 
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спільноту з системою та перевагами університетської освіти в Україні, 

викликати зацікавленість у вступі до ЗВО України, сприяти попиту на вітчизняні 

освітні послуги, що в сукупності приверне увагу перспективних та надійних 

закордонних агентств з міжнародного освітнього рекрутингу за кордоном.   

 Дискусія на тему фізичних/ мобільних проявів транскордонної діяльності у 

галузі вищої освіти одразу викликає питання зв’язків між органами державної 

влади, залученими до такої діяльності. Коли йдеться про будь-яку діяльність за 

кордоном, наприклад, рекрутингову, неодмінно повинен бути налагоджений 

механізм співпраці з посольствами та консульствами України з метою 

безперешкодного та оперативного отриманням віз на в’їзд до України для участі 

у вступній кампанії. Часто саме питання візової підтримки абітурієнтів, терміни 

отримання візи та бюрократичні перепони є деструктивними елементами, що 

працюють не на користь іміджу держави та її освітніх установ. Важливо також 

спростити процедуру отримання посвідки на проживання та прописки в Україні 

на період навчання та/ чи роботи в територіальних органах Державної 

міграційної служби України (ДМС України) для зарахованих на навчання до 

українського ЗВО іноземних громадян. 

Для обліку та супроводу зарахованих на навчання іноземних студентів з 

2003 р. в Україні функціонує державне комерційне підприємство «Український 

державний центр міжнародної освіти» (скорочено – УДЦМО), яке належить до 

сфери управління Міністерства освіти і науки України. На офіційному сайті 

цього підприємства заявлено, що воно «є офіційним державним джерелом 

інформації з питань навчання іноземних студентів в Україні» [54]. Мета його 

діяльності на сайті викладена у восьми пунктах, з-поміж іншого і: 

• популяризація системи української освіти на зарубіжних ринках; 

• підвищення конкурентоспроможності України на міжнародному ринку 

освітніх послуг [54]. 

Отже, очевидним є два факти: по-перше, комплексна робота з іноземним 

студентським контингентом на державному рівні в Україні починається лише 

після зарахування на навчання до вітчизняного ЗВО, агітаційної та 
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рекрутингової кампанії не ведеться, її традиційно здійснюють контрагенти, 

«постачаючи» на навчання до України іноземних абітурієнтів з держав з не дуже 

високим рейтингом якості системи освіти (перевага принципу вертикальної 

мобільності над горизонтальною). Це вкотре свідчить про необхідність розробки 

принципів роботи закордонних агітаційних представництв профільного 

міністерства; а по-друге, незадовільний стан з вхідною ступеневою мобільністю 

говорить або про декларативний характер виділених нами цілей УДЦМО, або 

про низьку виконавчу спроможність цього державного підприємства.  

 Дотичними до виконання цього кр. будуть система органів МЗС 

(Посольства та Консульства України за кордоном) та МВС (щодо контролю за 

дотриманням чинного законодавства України іноземними громадянами під час 

навчання у вітчизняних ЗВО та щодо дотримання правил перетину контролю та 

дозволом на перебування в Україні через систему територіальних органів ДМС), 

СБУ (щодо контролю іноземного контингенту та запобігання виникнення загроз 

національній безпеці України), НАБУ, НАЗК, Генеральна пр.ратура України 

По-друге, створення привабливих фінансових механізмів для вхідної 

академічної ступеневої мобільності. Підвищення конкурентоздатності ЗВО 

України можливе також завдяки диференційованому підходу до встановлення 

оплати за навчання для представників різних регіонів та держав світу. Подібна 

практика проголошена у стратегії уряду Франції «Ласкаво просимо до Франції» 

(2018), спрямованої на залучення на навчання до Франції іноземних студентів. 

Ця стратегія була апробована протягом лише одного навчального року, нажаль, 

неповного через вимушену призупинку навчального процесу в усій Європі та 

більшості країн світу через пандемію Covid-19, тому поки що важко оцінити 

його ефективність. Однак, показники зростання вхідної ступеневої мобільності у 

Франції можуть слугувати для України індикатором ефективності подібного 

державно-управлінського рішення. Проте вже зараз органи державного 

управління України повинні вжити низку заходів для реалізації норми ЗУ «Про 

вищу освіту» (2014) в частині делегування більшої автономії ЗВО, а надто – у 

питаннях розрахунків за надання освітніх послуг та обслуговування іноземних 
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здобувачів освіти, що окрім диференційованого підходу до нарахування оплати 

за навчання передбачатиме також створення спеціальних фондів для валютних 

операцій, який завжди може слугувати стабілізаційним фондом у 

загальнодержавні та інституційні кризові періоди.  

Залученими до реалізації цього пункту державної освітньої політики щодо 

навчання іноземних громадян будуть СБУ (щодо контролю за правильністю та 

законністю валютних операцій, реагування на порушення норм чинного 

законодавства України, які можуть становити загрозу національній безпеці 

України), МВС (щодо реагування на будь-які правопорушення), КРУ, НАЗК, 

НАБУ, Генеральна пр.ратура України. 

 По-третє, контроль за якістю освітніх послуг. Утримання студентів-

іноземців в державних ЗВО не повинно бути ціллю в собі, і контроль якості 

навчання необхідний для підтримки іміджу України як держави якісних освітніх 

послуг. Оцінка рівня засвоєного матеріалу шляхом складання проміжних та 

семестрових тестів тотожна оцінці якості наданих освітніх послуг, тому за умови 

квалітативного викладання вимоги до іноземних здобувачів освіти не повинні 

занижуватись з метою утримати показники вхідної ступеневої мобільності для 

високих рейтингових позицій та фінансових надходжень. Державна політика 

вищої освіти повинна бути спрямована на селекцію на рівні відбору абітурієнтів, 

а не на диференціації навчальних дисциплін за рівнем складності для 

українських та іноземних громадян. Звичайно, держава може виступити з 

ініціативою запропонувати ЗВО розробити та викласти на онлайн платформи 

курси для тестування своїх можливостей для вступу, вимоги до абітурієнтів та 

посилання на електронні ресурси, які стали б в нагоді при підготовці до вступу. 

За таким принципом працюють Кембриджський Університет (відповідно до 

інформації на офіційному веб-сайті 

https://www.internationalstudents.cam.ac.uk/arriving/prepare-study) та інші ЗВО, що 

посідають топ-позиції рейтингів за показниками якості викладання, попиту серед 

абітурієнтів, успішності та працевлаштування випускників. У ЗВО преміум 

класу високі вимоги до вступників (зокрема, щодо рівня володіння 
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національною/ академічною англійською мовою, при чому навіть для тих, для 

кого англійська є іноземною) та розмір оплати за навчання (яка, до прикладу, в 

Кембриджі для іноземних громадян втричі вища, ніж для британців), проте 

усталена практика демонструє нестримний попит на вступ через престижність 

навчатись у таких університетах, адже їх ім’я є знаком якості, а ЗВО в такий 

проводять селекцію найобдарованіших вступників з усього світу.  

 Вітчизняна система вищої освіти потребує докорінного перегляду 

принципів роботи з іноземним студентським контингентом та, відмовившись від 

комплексу меншовартості, спрямувати зусилля не на зниження вимог, а на 

репутаційний менеджмент в такий спосіб: 

1) підготовчі курси повинні проводити підготовку українською мовою, 

це значно спростить роботу в подальшому в тому, що стосується навчальних 

програм підготовки, які в такому випадку будуть спільними для вітчизняних та 

іноземних здобувачів освіти, а їх успішність залежатиме виключно від 

використання інноваційних методик та методів навчання, актуальності та якості 

контенту.  

2) Створення та/ чи оновлення навчальних курсів англійською мовою. 

Для цього також необхідне розпорядження вищого органу державного 

управління у галузі освіти та науки, МОН України, щодо встановлення грошової 

винагороди у вигляді надбавки до заробітної платні науковим та науково-

педагогічним працівникам, які розробили та читають курси іноземними мовами. 

Розмір надбавки повинен бути вирахований у відповідній пропорції у 

відсотковому еквіваленті, виходячи з діючої в державі тарифної сітки оплати 

праці для різних категорій робітників. При цьому, державні ЗВО отримають 

право встановлювати додаткові надбавки з власних фондів оплати праці, для 

недержавних – самостійно визначати тарифи оплати праці з урахуванням 

пропорційності в оплаті праці за викладання іноземними мовами, встановленої 

державою. Ця норма повинна бути обов’язковою для виконання в державних 

ЗВО та носити рекомендаційний характер для приватних ЗВО, адже розмір 

оплати праці за викладання іноземними мовами слугуватиме одним з факторів 



 442 

конкурентоздатності на ринку освітніх послуг у галузі університетської освіти: 

чим він вищий, тим більш привабливим стає ЗВО для досвідчених науково-

педагогічних працівників з гідним рівнем володіння іноземними мовами. 

Селекцію з-поміж аплікантів варто проводити не на підставі дипломів про освіту 

(навіть профільну) чи сертифікатів про рівень володіння іноземною мовою, а на 

підставі очного онлайн тесту, де виключено або мінімізовано втручання людини 

у підрахунок результату. Подібний підхід сприятиме підвищенню якості освіти 

та попиту на освітні послуги українських ЗВО. 

3) Варто і далі продовжувати боротьбу з проявами корупції у галузі 

вищої освіти, особливо – шляхом корегування державних підходів до 

вироблення та реалізації політики секторального управління. Інакше будь-яка, 

навіть найоптимальніша та конструктивна, державна ініціатива залишиться 

нереалізованою. До прикладу, те, що стосується ІВО – це володіння англійською 

мовою, адже мовою міжнародного наукового дискурсу, проведення спільних 

досліджень, грантрайтингу та фізичної транскордонної діяльності у галузі вищої 

освіти та науки є англійська. Наразі в Україні зовсім нескладно «замовити» собі 

підробний сертифікат про рівень володіння іноземною мовою, довідку про 

проходження закордонного стажування та ін. Це відбувається тому, що ряд 

реформ системи державного управління вищою освітою та наукою свого часу 

виявились калькуванням досвіду інших країн (нажаль, лише в частині 

результату, не процесу) та/ чи нашвидкуруч прийнятими «реформами» для 

гармонізації галузевих політик України та країн-членів ЄС. При цьому не було 

враховано послідовність та тривалість переходу інших держав до таких 

стандартів. Наприклад, положення про публікації результатів проведених 

досліджень у наукових журналах, що індексуються у наукометричних базах 

Scopus та Web of Science, рівень володіння іноземною мовою не нижче В2, 

проходження закордонного наукового стажування для отримання наукових 

ступенів та вчених звань унеможливили реалізацію цих вимог для більшості 

здобувачів через одну причину – незадовільний рівень володіння англійською чи 

будь-якою іншою європейською іноземною мовою через неналежну державну 
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політику стосовно вивчення іноземних мов, а відтак – низьку якість мовної 

підготовки у закладах середньої та вищої освіти, особливо у невеликих містах та 

селах. Вимоги журналів, що входять до міжнародних баз цитувань, до рівня 

академічної англійської мови дуже високі.  

Відчутне підвищення уваги до вивчення іноземних мов в Україні з боку 

органів державного управління спостерігається після Революції гідності (2014) 

та реального зближення з ЄС, з прийняттям діючого ЗУ «Про вищу освіту» 

(2014) та започаткуванням практики проведення р. певної іноземної мови в 

Україні (з 2015 р.), коли спостерігається ряд заходів з боку державних органів, 

широкої громадськості з метою популяризації та оптимізації підходів до 

управління процесом. Проте зміна підходів до вивчення іноземних мов у 

середніх загальноосвітніх школах (ЗОШ) відбулась лише у 2018 р. із розробкою 

МОН та введення в дію державної концепції «Нової української школи» (НУШ), 

яка передбачає особливу «систему вивчення іноземних мов, адаптовану до 

дитячого сприйняття», що, в свою чергу, передбачає особливу систему 

підготовки учителів англійської мови, обов’язкову для усіх, хто задіяний в 

навчальному процесі з вересня 2018 р. (відповідно до інформації на офіційній 

сторінці НУШ https://nus-english.com.ua/uk/about-platform). Тобто, першим 

громадянам України, яким держава хоча б спробувала створити умови для 

вивчення іноземної мови, з урахуванням 12 річної середньої освіти згідно з 

концепцією НУШ, висувати вимоги щодо мовних компетентностей, які вже 

зараз держава висуває до претендентів на отримання наукового ступеню та/ або 

вченого звання, можна не раніше ніж, через 10-15 років. І якщо система органів 

державного галузевого управління не ініціює зміни до діючого законодавства, 

весь цей час ця норма закону буде виконуватись з численними порушеннями 

чинного законодавства, через незаконне отримання підтверджуючих документів, 

шахрайство, підробку документів, публікацію «платних» статей у вітчизняних 

рецензованих наукових журналах, що входять до міжнародних баз цитувань, 

можливість отримання сертифікату про міжнародне стажування без фактичного 

перетину кордону. Пропонується: 
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- сприяти розвитку транскордонних процесів у вищій освіті, адже їх 

першочерговою метою є підвищення комунікативних навичок, 

мультикультуралізм та полілнгвізм, а участь у міжнародних академічних 

обмінах та в програмах мобільності професорсько-викладацького складу та 

персоналу і є проходженням стажування; 

- сприяти входженню якомога більшої кількості вітчизняних журналів 

до міжнародних наукометричних баз; розвивати академічну доброчесність та 

навички академічного письма, що паралельно сприятиме підвищенню якості 

грантрайтингу;  

- переглянути норми та вимоги до отримання наукових ступенів та 

вчених звань; сприяти справжній науковості, а не провокувати ситуативне 

підлаштовування під вимоги;  

- продовжувати сприяти підвищенню рівня державної підтримки 

вивчення іноземних мов; 

- нормативно закріпити типи й види відповідальності за вчинення 

корупційних та шахрайських дій у вищій освіті; 

- ввести систему сертифікації рівня володіння іноземними мовами на 

різних етапах навчання, починаючи з молодшої школи, з метою моніторингу 

ефективності викладання в ЗОШ та ЗВО та обґрунтування закономірності 

отриманих під час сертифікації результатів. 

Дотичними до виконання цього кр. будуть МВС, НАЗК, НАБУ, 

Генеральна пр.ратура України. 

 ІV) Попри загальний позитивний імпульс для системи вищої освіти будь-

якої держави, а надто – тих, що розвиваються та є транзитивними за характером 

державного управління, ІВО несе в собі також і ризикоформуючий потенціал 

для держави та її безпеки. Наукова проєктна діяльність, науково-педагогічні 

обміни з метою викладання чи участі у міжнародних заходах часто стають тим 

детонатором, який запускає негативні та загрозливі для національної 

інтелектуальної безпеки процеси у вигляді «відтоку мізків». Про це 

неодноразово писали дослідники [55; 56; 57; 58]. На наш погляд, 
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найадекватнішою для пояснення причин цього негативного явища є 

психологічна теорія відносної депривації. Отримуючи можливість завдяки 

програмам вихідної академічної мобільності зі студентських років відчути 

цінність вищої освіти, ознайомитись з адмініструванням транскордонних 

процесів у вищій освіті на державному та інституційному рівнях у розвинених 

державах світу, спостерігати тісний зв'язок освітніх програм і ринком праці, 

умовами, які приймаюча держава створює обдарованим спеціалістам з-за 

кордону, рівень оплати праці і соціального забезпечення, вітчизняні здобувачі 

освіти, освітяни й науковці гостро відчувають комплекс меншовартості через 

непропорційну матеріальну винагороду праці та незадовільну оцінку суспільної 

корисності професійної діяльності, брак фінансування сфери наукових 

досліджень та інноваційного розвитку, квазіреформи в галузі вищої освіти, 

невідповідна державна політика заохочення і молодих наукових кадрів, що 

прямо чи опосередковано веде до постаріння наукового кадрового ресурсу 

держави. За умов, коли індивід не може в повній мірі задовольнити соціально-

економічні потреби за допомогою професійної (само)реалізації через 

недостатній рівень державної підтримки розвитку того чи іншого сектору 

державного управління, наступає психічний стан, який спеціалісти (Й. Лагмйеєр, 

З. Матейчек та ін., як зазначає у своєму підручнику з психології М. Варій [59]) 

визначають як відчуття депривації. При цьому розрізняють кілька видів 

депривації за змістом та формою, які зрідка спостерігаються в чистому вигляді. 

Виходячи з викладених форм проявів, професійна диссатисфакція, спричинена 

відхиленнями у функціонуванні державних інститутів (економіка, політика, 

соціальне середовище, культурна сфера тощо), спричиняє стан соціальної та/  чи 

психічної депривації, що призводить до опору/ бунту  у вигляді професійної 

еміграції з подальшим набуттям елементів духовної та емоційної (через 

відсутність зв’язку з рідними та батьківщиною на території іншої мови, 

культури, звичок, а часто і віросповідання) депривації. 

 В світовій науковій літературі на тему інтелектуальної міграції 

простежується дві провідні антагоністичні теорії: 1) концепція обміну 
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інтелектуальним капіталом (brain exchange та brain circulation) та 2) концепція 

марної втрати «мізків» для країни їх походження (brain waste). За першою 

концепцією, йдеться про транскордонну міграцію розумового капіталу через 

незадовільну державну галузеву політику, в результаті якої інтелектуальна еліта 

однієї країни шукає задоволення своїх економічних, соціальних, рейтингових, 

іміджевих потреб на подолання відчуття відносної депривації, зберігаючи при 

цьому фах та послуговуючись отриманою освітою та досвідом. При такому типі 

інтелектуальної міграції відбувається двосторонній «обмін» експертами та 

науковим капіталом. В другому випадку транскордонні процеси викликані не 

депривацією, а депресією і запереченням ситуації, несприйняттям існуючого 

стану речей, бажанням змінити статус через зміну професії, втрачаючи свій 

науковий досвід, потенціал та кваліфікацію. За таких умов потік 

інтелектуального капіталу односторонній, вихідний з менш розвинених та з 

неунормованою державною освітньою політикою країн до більш розвинених 

держав з лідируючими позиціями сектору вищої освіти. 

 Таким чином, з-поміж усіх аспектів ІВО академічна мобільність має 

водночас найбільший функціональний пріоритет і на індивідуальному, і на 

інституційному, і на державному рівнях, але й водночас найвагоміший  

ризикоформуючий потенціал для націобезпеки. Завданням для органів 

державного управління є розробка та прийняття законодавчої бази для 

унормування впровадження політики, спрямованої на підвищення престижу 

галузі науки й освіти, залучення інвестицій для розвитку вищої освіти, науки та 

досліджень, розробка адекватної державної політики щодо співробітництва ЗВО 

та бізнесу, забезпечення тісного зв’язку навчального процесу (програм 

підготовки спеціалістів) та ринку праці, за потреби – на підставі державного 

замовлення. Це сприятиме зростанню престижності наукових досліджень та 

відкриттів, розвитку вищої освіти, збереження та поступового прирощення 

інтелектуального потенціалу держави. Покращення ситуації в секторальному 

розвитку сприятиме залученню до держави кваліфікованих спеціалістів з інших 

держав, що, безперечно, сприятиме піднесенню її іміджу, ставлячи водночас нові 
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завдання для системи органів державного управління дотичними галузями: 

служби безпеки, міністерства внутрішніх справ, державної міграційної служби, 

міністерства соціальної політики та інфраструктури, служби зайнятості 

населення та ін., адже зростатиме потік вхідної професійної міграції та 

ступеневої академічної мобільності.   

Спираючись на те, що ми ставили двоєдине завдання з розкриття 

державно-управлінського та інтернаціоналізаційного потенціалу в цьому 

підрозділі, а перша конкретизація охоплювала питання потенціалу ІВО для 

органів державного управління та для іміджу держави Україна в світі, то 

наступним питанням до розкриття є питання спроможності і можливостей 

системи органів державного управління для успішної ІВО. 

Опорним аспектом для розкриття поставленого питання нами визначено 

систему підготовки кадрів для органів державного управління в Україні та 

призначення на керівні посади. Цю проблематику досліджували такі українські 

науковці, як Є. Черноног, Ю. Битяк, М. Іншин, Т. Кагановська, В. 

Малиновський, Т. Мотренко, О. Пархоменко-Куцевіл та багато інших  [60; 61; 

62; 63; 64; 65; 66].  

Як аргументовано зазначає у своїй монографії кваліфікований спеціаліст з 

державного управління та питань кадрового забезпечення системи органів 

державного управління О. Пархоменко-Куцевіл, «управління персоналом 

системи державної служби – це цілеспрямована скоординована діяльність 

керівників та фахівців щодо формування та ефективного використання 

сукупного кадрового потенціалу, яке включає розробку концепції і стратегії 

кадрової політики, принципів і методів, формування системи управління 

персоналом» [66]. В іншій своїй публікації, присвяченій правовим питанням 

управління персоналом державної служби, вона дає вичерпний перелік 

нормативно-правових актів України, які регулюють різні аспекти, етапи та 

техніки кадрової політики у державно-управлінській сфері. Основним є Закон 

України «Про державну службу», яким визначено основи управління 

персоналом системи державної служби в Україні, а саме: прийняття на державну 
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службу (ст. 15), випробування при прийнятті на державну службу (ст. 18), 

стажування державних службовців (ст. 19), службова кар’єра (розділ V), 

кадровий резерв (ст. 28), навчання та підвищення кваліфікації (ст. 29), мотивація 

– матеріальне та соціально-побутове забезпечення (розділ VІІ). Уточнено 

механізми реалізації зазначених технологій у нормативно-правових актах, у т.ч. 

у постановах Кабінету Міністрів України «Про вдосконалення підготовки, 

перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців», «Про 

затвердження Положення про проведення атестації державних службовців», 

«Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування», «Про затвердження Положення про формування кадрового 

резерву для державної служби», «Про затвердження Порядку прийому на 

навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за 

спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління" та 

працевлаштування випускників», «Про затвердження Порядку проведення 

конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців»; розпорядженні 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Концепції ротації кадрів на 

окремих посадах державних службовців»; наказі Головного управління 

державної служби України «Про затвердження Загального порядку проведення 

іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців» та ін. 

[67]. 

У численних публікаціях на тему підготовки спеціалістів для органів 

державного управління науковиця всебічно досліджує питання підготовки, 

перепідготовки, підвищення кваліфікації та формування кадрового резерву. 

Посилаючись на встановлене ЗУ «Про державну службу» поняття «кар’єра 

державного службовця» як «професійне просування, професійне зростання, 

етапи сходження службовця до професіоналізму, перехід від одних рівнів, 

етапів, ступенів професіоналізму до інших, як процес професіоналізації» [68], О. 

Пархоменко-Куцевіл виділяє причини неефективного функціонування 

зазначеної кадрової технології, серед яких, «по-перше, відсутність чітко 
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зарегламентованих умов кар’єрного просування державних службовців, по-

друге, просування по службі в більшості випадків залежить від різних переваг 

(родинні та дружні зв’язки, матеріальне становище тощо), по-третє, відсутність 

індивідуального планування кар’єри державного службовця (що також 

нормативно не врегульоване)» [69]. Повністю розділяємо таку точку зору, 

особливо в частині «різних переваг», до яких додали б, на нашу думку, 

найважливішу – політичну приналежність, яка за умови частої зміни політичних 

режимів в державі стала детермінантом визначення кар’єрного просування 

суб’єкта управління.   

Що стосується кадрового резерву, то ЗУ «Про державну службу «визначає 

систему кадрового резерву як «послідовну роботу, що спрямована на розвиток 

кадрового потенціалу, реалізацію можливостей кожного співробітника, що дає 

змогу здійснити підбір, розвиток, оцінку та просування кадрів» [68], а 

«Положення про формування кадрового резерву для державної служби», 

затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 р. № 

199, встановлює, що «формування кадрового резерву повинне забезпечити добір 

працівників, які мають професійні навички, що ґрунтуються на сучасних 

спеціальних знаннях і аналітичних здібностях, для прийняття та успішної 

реалізації управлінських рішень» [70]. Проте О. Пархоменко-Куцевіл підкреслює 

утопічність таких положень, відзначаючи, що «сьогодні в органах державної 

влади кадровий резерв державних службовців формується за формальною 

ознакою <...> на керівні посади державної служби в кадровий резерв 

зараховуються спеціалісти <…> без визначення їх професійних досягнень, 

досвіду, знань, освіти, особистих якостей <...> керівник при формуванні 

кадрового резерву в підрозділі не звертає уваги на ініціативних молодих 

державних службовців, оскільки всі спеціалісти виконують свої посадові 

обов’язки традиційними вже напрацьованими методами і тому не виявляють 

своїх інноваційних підходів» [67, с. 132]. І ми повністю розділяємо таку точку 

зору.  



 450 

Чималий внесок у поглиблення змісту та аналізу категорій «кадрова 

політика», «державна кадрова політика», «кадровий потенціал», «кадровий 

потенціал органів публічної влади» здійснила М. Карпа. У своїх публікаціях 

вона послуговується принципом розподілу функцій кадрової політики за такими 

критеріями, як форми діяльності, суб’єкти здійснення функцій, правові форми. 

Недостатньо дослідженими аспектами вивчення кадрового потенціалу та резерву 

вона вважає моделі кадрового потенціалу державної служби для різних рівнів 

(місцевого самоврядування, центральних органів виконавчої влади, місцевих 

органів виконавчої влади) та підходи до оцінювання, діагностики та 

прогнозування кадрової політики з позиції використання кадрового потенціалу 

[71]. 

Виходячи з теоретичної та практичної розірваності, з критичних 

коментарів дипломованих спеціалістів з теорії, історії та механізмів державного 

управління та питань його кадрового забезпечення та спираючись на власний 

дослідницький досвід в питаннях публічного адміністрування, державного 

управління внутрішніми та зовнішніми освітніми процесами, політичних 

інститутів і процесів, констатуємо, що безуспішність та безрезультатність 

адаптації закордонного досвіду впровадження ІВО в Україні цілком з-поміж 

іншого може бути спричинений недолугою державною політикою розвитку 

галузі і галузевих процесів, реалізованою некваліфікованими кадрами МОН 

України як суб’єкту управління. 

Здійснивши ретроспективу розвитку профільного міністерства (МОН), 

проаналізувавши постаті його очільників, доходимо наступних висновків.  

1. На момент набуття незалежності в Україні були абсолютно відсутні 

ефективні механізми державного управління, кадровий резерв становили 

партійні працівники, які часто не мали ні управлінських навичок, ні досвіду 

менеджменту вищої освіти та науки, проте займали верхні щаблі в партійній 

ієрархії. Саме це завадило в 1999 р., коли було підписано Болонську декларацію 

та започатковувались процеси уніфікацію норм та стандартів в освіті в Європі, 

створювались спеціалізовані агентства контролю якості вищої освіти, 
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закладались підвалини та правові норми майбутнього ЄПВО, проаналізувати, 

оцінити та спрогнозувати переваги таких парадигмальних змін у вищій освіті для 

всього регіону, своєчасне приєднання до яких гарантувало б державі паритет у 

транскордонних галузевих процесах навіть попри відсутність статусу держави-

члена ЄС. Таку позицію озвучив у своїй монографії колишній експерт 

національної команди Темпус в Україні, проректор НУ «Львівська політехніка», 

заступник міністра освіти (з 2017 р.) професор Ю. Рашкевич, який наводить 

безліч фактів, які прямо демонструють наслідки неефективного державного 

управління галуззю вищої освіти та опосередковано вказують на можливі 

причини гальмування розвитку ІВО в Україні. Звичайно, варто робити поправку 

на загальну слабку та неунормовану парадигму розвитку держави в умовах 

становлення і світової кризи та слабко організований на той час внутрішній 

освітній простір в Україні, але переважання квазіреформ у секторі вищої освіти і 

в наш час демонструє відсутність цілісного стратегічного бачення векторів 

розвитку галузі вищої освіти та її транскордонної спроможності. Тому існуючий 

кадровий потенціал системи державного управління та принцип формування 

кадрового резерву послаблюють можливості для ефективної ІВО в Україні. Для 

покращення ситуації пропонується розробити суворий алгоритм відбору на 

найвищі державні посади, а для претендентів на посаду Міністра освіти і науки 

ввести наступні вимоги: українське громадянство; вік від 40 років (на нашу 

думку, професійна, сімейна та соціальна функції, як правило, вже реалізовані або 

перебувають у процесі сталої динаміки; якщо ж до цього віку не досягнуто 

самореалізації, таку кандидатуру варто відкинути, адже людина або не має 

лідерського потенціалу, або ж нереалізовані власні амбіції стануть на заваді 

державним); ініціативність, що підтверджується власними розробленими 

пропозиціями для органів державного управління; обов’язкове володіння 

англійською мовою на рівні не нижче С1 та бажано ще однієї мови з переліку 

європейських мов або офіційних мов Ради Безпеки ООН; реальний досвід 

навчання чи закордонного стажування в державах з ефективною державною 

політикою в галузі вищої освіти; досвід управління структурною одиницею або 
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процесом/ ділянкою процесу до прийняття кандидатури до розгляду; та, в ідеалі, 

бути обізнаним з унормуванням ефективних систем вищої освіти і науки інших 

країн світу. 

2. Варто також відзначити не лише безпосередній, прямий, вплив 

кадрового складу профільного міністерства та його очільника на розвиток вищої 

освіти та її міжнародного компоненту, а й опосередкований – крізь призму 

політичного режиму. Візьмемо за приклад ситуацію з приєднанням України до 

Болонського процесу. Ю. Рашкевич у своїй монографії щодо цього зазначає, що 

в Україна мала всі шанси отримати схвальну відповідь на свою заявку на 

підписання Болонської декларації у 2003 р., адже «ще у 1990-х роках здійснила 

перехід на циклову систему вищої освіти», попри це «Україні було влаштовано 

оглядини, образливі за самою ідеєю, непотрібні за своєю суттю і шкідливі за 

своїми результатами» у формі частих візитів представників болонських комісій, 

які тривали до 2005 р., коли нарешті і відбулось підписання Україною 

Болонської декларації. При чому, як відмічає сам Ю. Рашкевич, у 2005 р. 

уповноважені особи ЄС вже не висували ніяких додаткових вимог [45].  

Провівши аналіз динаміки інтенсифікації відносин з ЄС у сфері вищої 

освіти періоду після 2005 р., констатуємо, що їх активізація відбувається в 

період загальних активних демократичних змін в державах-не членах ЄС. Так, 

наприкінці 2004 р. – початку 2005 р. в Україні відбувались події, відомі як 

«Помаранчева революція», викликані безпрецедентними фальсифікаціями 

результатів голосування на президентських виборах, які завершились приходом 

до влади більш демократичного та проєвропейського керівництва (принаймні, 

так здавалось перший час, поки брак державно-управлінського досвіду та 

кумівство при розподілі найвищих державних посад не звели нанівець виборену 

на майданах різних міст України справедливість та сподівання на зміну 

парадигми державного розвитку). Того ж р. європейська спільнота дозволила 

Україні підписати Болонську декларацію, і докладне вивчення постатей 

очільників МОН не була вирішальним моментом. Так, у 2005 – 2007 рр. МОН 

очолював С. Ніколаєнко, з ім’ям якого пов'язаний не один скандал. Його 
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наступником був видатний науковець, фізик, І. Вакарчук (роки роботи на посаді 

Міністра освіти і науки – 2007-2010), але особистий імідж-фактор виявився 

недостатнім у порівнянні з іміджем політичного режиму держави, який з 2004 р. 

значно дискредитував себе через неспроможність дотримуватись відділення 

влади від бізнесу, подолання олігархічного режиму та непрофесіоналізм 

державних службовців, які призначались на посади на основі кумівства або 

фінансового внеску в «помаранчезацію» України, а не завдяки досвіду та/ чи 

потенціалу для державного будівництва в транзитивний період переходу від 

радянської управлінської номенклатури до сучасного демократичного 

(європейського) стилю державного управління, а також відсутність ЗУ про 

опозицію, про державну службу, політичний реваншизм та переслідування та ін. 

Тому з 2006 по 2013 роки, спостерігається низька динаміка співпраці як з ЄС 

взагалі, так і зі спеціальними агентствами Єврокомісії у справах освіти та науки. 

Висхідна динаміка розпочинається після Революції Гідності, однією з цілей якої 

була переорієнтація вектору зовнішньої політики України з проросійського на 

проєвропейський.         

Перераховані факти яскраво свідчать, що попри декларативні гасла про 

«науку і освіту поза політикою», Європа ставить за пріоритет високий ступінь 

демократії в державах-аплікантах на приєднання до будь-яких програм і 

процесів в ЄС. Ця ж ідея закладена в більшість програм Європейської Комісії в 

рамках Еразмус+, де проголошення ідеї європоцентризму, євроінтеграції та 

європейських цінностей завжди оцінюється як привабливий елемент будь-якого 

наукового проєкту. Об’єднавчі ідеї, цінності гуманізму та людиноцентризму  

лягли в основу створення ЄС, вони ж стимулювали початок Болонського 

процесу з метою використання вищої освіти як механізму досягнення 

масштабних політичних цілей. Ці реалії повинні привести до усвідомленої 

розробки в Україні таких інструментів реалізації заявлених 

зовнішньополітичних завдань, які б сприяли прирощенню потенціалу органів 

державного управління загалом, галузевих суб’єктів управління зокрема, і серед 

них – тих, що опікуються розробкою механізмів впровадженням ІВО. В Україні 
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також варто усвідомити вагомий вплив вищої освіти на імідж держави, вона 

посилює генофонд та культурний код нації, вона промовисто свідчить про 

правильні пріоритети внутрішньої політики. Адже, попри те, що відлік реальних 

можливостей для впровадження ІВО в Україні почався в 2004 р. з приєднанням 

до програми Erasmus Mundus (Еразмус Мундус, «попередник» програми 

Еразмус+), отримавши додатковий імпульс у 2005 р. з приєднанням до 

Болонського процесу, наявна нині слабка динаміка ІВО свідчить про недостатній 

потенціал системи державного управління для масштабних та ефективних 

зрушень. 

3. Усталені роками традиції проводити «реформи заради реформ» та 

знищувати напрацювання попередників без урахування їх ефективності для 

держави сформували неефективні механізми державного управління, і 

секторального у т.ч. Саме так відбулося в Україні в період приєднання до 

європейських формо- та нормотворчих процесів, коли питання переходу на 

систему оцінювання результатів навчання ЄКТС та узгодження кількості 

бакалаврських та магістерських програм підготовки спеціалістів як основних 

«дозвільних» елементів ІВО в частині реалізації програм академічної 

мобільності та доступу випускників держав європейського регіону до ринків 

праці інших держав набули настільки спотворених та загрозливих для держави 

форм, що загальмували розвиток національної системи вищої освіти та її 

інтернаціоналізації на роки. Окрім відсутності прогресу політика профільного 

суб’єкта управління справила негативний вплив на імідж державних інституцій 

всередині України, звівши державноуправлінський потенціал розвитку освітніх 

процесів майже до нуля. Для підтвердження наведімо ще один факт з монографії 

Ю. Рашкевича. За період правління В. Кременя Міністерством освіти і науки 

України було оптимізовано державну політику підготовки за освітнім рівнем 

«бакалавр» шляхом встановлення раціональної кількості напрямів підготовки та 

вироблення і затвердження державних стандартів освіти для них: було 

обґрунтовано й узгоджено 76 напрямів підготовки бакалаврів, нововведення 

повинні були вступити в силу з 1 вересня 2005 р. [45]. Проте в силу політичних 
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подій в державі в лютому 2005 р. було призначено нового Міністра освіти і 

науки України, який знову взявся «реформувати» вищу освіту та державну 

політику щодо підготовки студентів освітнього рівня «бакалавр». 

Задекларувавши євроатлантичну інтеграцію основним вектором зовнішньої 

політики правління В. Ющенка – Ю. Тимошенко, але не маючи чіткої державної 

стратегії досягнення поставленої мети, галузеві реформи повинні були 1) 

проводитись авральними темпами для демонстрації виконання передвиборчих 

гасел та відходу від попередньої моделі управління та 2) містити європейську 

складову хоча б в назві чи переліку завдань. Зближення з ЄС у освітньо-науковій 

площині повинно було відбутись шляхом підписання Болонської декларації, а не 

через розробку ефективних механізмів державного управління для послідовного 

впровадження положень Болонського процесу в Україні. Саме тому і було 

прийнято низку квазіреформ під егідою реалізації політики Європи в освітній 

сфері, про що йшлося у попередніх розділах (гармонізацію національного та 

європейського законодавства в галузі освіти та науки, підходів до менеджменту 

вищої освіти, приведення у відповідність з потребами ринку праці, перехід на 

кредитно-трансферну систему оцінювання, забезпечення якості вищої освіти та 

контролю держави за цим, реалізація академічної мобільності та визнання 

результатів навчання/ практики та ін.).   

Продовжуючи тему реформування галузі вищої освіті та науки лише на 

прикладі державної політики організації навчання на першому освітньому рівні 

«бакалавр», пропонуємо знову звернутись до фактів та статистики, наведених Ю. 

Рашкевичем. З його слів, за рік «реформ» кількість напрямів підготовки 

бакалаврів із задекларованого зменшення із 76 до 38 зросла до 146, а згодом і ще 

більше [20, с. 18]. Примітно, що далі автор заявляє, що в Європі не існує 

стандартів підготовки за першим освітнім рівнем (бакалавр), тому експлікація 

подібних державно-управлінських кроків потребою гармонізації вітчизняних 

норм та вимог із європейськими є лише прикриттям для інших, корупційних як 

на нашу точку зору, мотивів: збільшення кількості напрямів підготовки так чи 

інакше впливає на набори та кількість бюджетних місць, а отже – і розміру 
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державних видатків на вищу освіту. За період роботи С. Ніколаєнка на посаді 

Міністра освіти і науки України фінансування цього сектору державного 

управління зросло майже на половину, з 5 % до 7 % ВВП, було також 

«Переглянуто принципи формування держзамовлення до вищих навчальних 

закладів. За три роки кількість студентів, що навчаються на стаціонарі за 

рахунок бюджету і зараховані на перший курс, зросла із 40 % до 59 % і 

становила майже 150 тис. осіб» [72].  

Аналіз несистемної реформаторської політики МОН під гаслами 

гармонізації національного законодавства з європейськими нормами та 

стандартами, адаптації освітнього простору України до вимог ЄПВО свідчить 

про неусвідомлене (а відтак – неефективне) виконання органами державного 

управління поставлених завдань і марне витрачання державного іміджевого та 

ресурсного потенціалу. Політика підміни понять, основною метою якої є 

досягнення кінцевих результатів будь-якою ціною задля рейтингів та прибутків, 

веде до спотворення та скорочення алгоритму самого процесу, і ті завдання, 

правильне виконання яких в Європі займало десятиліття, в Україні намагаються 

завершити за пару років. Політика накручування показників задля превалювання 

кількості над якістю є ще одним державно-управлінським рудиментом епохи 

СРСР, який негативно впливає на імідж держави як актора будь-яких 

міждержавних відносин та провокує упереджене ставлення до достовірності 

результатів її діяльності в будь-якій сфері.  

Що стосується ІВО, то замість запровадження єдиних з Європою напрямів 

підготовки та системи оцінювання знань та навичок здобувачів вищої освіти з 

метою сприяння реалізації ІВО, підвищення конкурентоздатності випускників на 

ринку праці, залучення на роботу до держави висококласних спеціалістів без 

зайвих бюрократичних перепон при визнанні дипломів та результатів навчання, 

спрощення реалізації програм академічної мобільності та визнання її результатів 

в Україні реалізується так звана «інтернаціоналізація навздогін», коли створено 

ілюзорну зовнішню оболонку ІВО без її концептуального осмислення та 

ідейного наповнення та обґрунтованого й усвідомленого вироблення 
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національного інструментарію досягнення глобальних цілей всеохоплюючої 

інтернаціоналізації. На нашу думку, успішною ІВО може бути лише, якщо вона 

усвідомлена. Тому імплементувати її в Україні слід не лише процедурно та 

економічно виважено, а й ідейно, ставлячи за мету створити в суспільстві та 

освітньо-науковій спільноті сприйняття всеохоплюючої державної стратегії ІВО 

як мультизадачного та поліфункціонального процесу, який сприятиме, перш за 

все, підвищенню іміджу держави на ринку освітніх послуг через покращення 

рейтингів її ЗВО;  зростання потенціалу вищої освіти і науки для економічного 

сектору державного управління; оптимізації взаємозв’язків та взаємовідносин 

між органами державного управління, задіяних у здійсненні міждержавної 

співпраці в освіті та науці; розробці дієвих механізмів галузевого 

адміністрування з урахуванням вимог зовнішнього ринку попиту, пропозицій та 

конкуренції та ін. Крім того, створиться здорова конкуренція між вітчизняними 

ЗВО за рейтинги на підставі реальних показників всеохоплюючої ІВО, а не лише 

вхідної кредитної академічної мобільності (це і «інтернаціоналізація вдома» з 

активною позааудиторною спільною діяльністю іноземних і вітчизняних 

студентів, і інтернаціоналізація навчальних програм, і англомовні курси, і тісний 

зв'язок напрямів підготовки з потребами ринку праці, і соціальна 

відповідальність університетів, і академічна свобода та доброчесність та ін.). Для 

стимулювання підвищення власної «інвестиційної привабливості» для 

державних ЗВО можна запровадити принцип диференційованого бюджетного 

фінансування, який би з-поміж іншого враховував і показники 

інтернаціоналізації впроваджуваної ними освітньої діяльності, висхідної 

динаміки її розвитку, зростання якісних показників інтернаціоналізації (країни 

походження іноземних студентів, показники вхідної ступеневої мобільності, 

співвідношення вхідної кредитної та ступеневої мобільності, збільшення 

англомовних освітніх програм та програм подвійних дипломів та ін.). Існування 

здорового конкурентного середовища на внутрішньому ринку освітніх послуг 

сприятиме підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних університетів на 
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зовнішній арені, а також стимулюватиме удосконалення механізмів державного 

управління галуззю вищої освіти та її міжнародною складовою.    

 4.  Державне управління є єдиним фундаментом та гарантією успішного 

здійснення нагальних завдань інтернаціоналізації. В цьому його потужний 

потенціал. Йдеться загалом про впровадження ІВО, а надто – про такі її аспекти, 

які виникають в силу непереборних обставин, спричинених реаліями сьогодення, 

характером розвитку міждержавних відносин, які не мали аналогів раніше та 

відзначаються здатністю повторюватись, що змушує виробити адекватну 

політику реагування.  

У попередніх розділах ми давали визначення і характеристику такому 

феномену, як «вимушена інтернаціоналізація». В силу військових дій чи 

природних катаклізмів, коли певна частина людей вимушена вдатись до міграції, 

приймаюча держава зобов’язана надати переселенцям соціальний захист та 

створити умови для вільного доступу до освіти. ЗВО, в свою чергу, повинні 

забезпечити умови для навчання, розробити систему тестування рівня знань й 

навичок комунікації, враховуючи психологічні особливості роботи з такою 

категорією здобувачів освіти. Особливо відчутні наслідки такої «вимушеної 

інтернаціоналізації» у багатонаціональних державах з різними діалектами або й 

мовами спілкування у різних її регіонах (до прикладу, Індія, Бельгія) або тих, де 

проживає титульна нація, представники якої на території іншої держави 

постраждали від обставин непереборної сили.  

В Україні це питання набуло актуальності із початком військового 

конфлікту на Сході України. Примітно, що вітчизняні дослідники ґрунтовно 

підійшли до питання вивчення проблем та питань державного реагування на 

вимушених переселенців. Так, Т. Бєльська дослідила механізми забезпечення 

адаптації вимушено переселених осіб (ВПО) силами місцевих громад, і відмітила 

слабкі місця, які, на її думку, полягають у непідготовленості приймаючих громад 

до вирішення побутових та психологічних проблем ВПО, а також недієвим 

законодавчим супроводом, яке характеризується великою кількістю документів, 

які мають фрагментарний характер без спільного стратегічного бачення політики 
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щодо ВПО, а тому науковиця покладає на Міністерство соціальної політики 

України завдання узгодити та скомпонувати існуючі Закони за тематичними 

блоками [73, с. 25-30].  

З великою ймовірністю можна змоделювати ще один прояв «вимушеної 

інтернаціоналізації» в Європі через її міграційну політику. Політика лояльності 

ЄС по відношенню до мігрантів з країн третього світу та мультиполярний 

світовий устрій призведуть до переорієнтації освітнього процесу ЗВО Європи на 

впровадження програм не тільки англійською мовою, а й азійськими та 

арабською мовами, щоб більшість переселенців мали доступ до освіти, могли 

отримати роботу, а не перебувати на дотації держави. Сама ж політика ЄС щодо 

ІВО, ймовірно, не змінить своєї місії (розвиток мультикультуралізму, 

толерантності, полілінгвізму та м’яких навичок для роботи в сучасному світі) та 

типів (академічна мобільність, грантрайтинг, програми подвійних дипломів, 

дистанційні курси, літні/ зимні кампусні школи, академічне письмо, трансфер 

знань та досліджень тощо), змінить візію щодо вектору розвитку зовнішньої 

вхідної (з-за меж ЄС) академічної мобільності та стратегію досягнення основних 

завдань ІВО в Європі: збереження та поширення європейських цінностей, 

популяризація інтеграційних ідей та усунення кордонів для вільного обігу 

технологій, товарів, людей та фінансів. Проте можливий і тотальний перегляд 

засад фізичного транскордонного співробітництва в умовах повторення 

припинення міжнародного сполучення між державами. 

У разі зростаючої потреби адаптувати державну галузеву політику України 

для різних форм «вимушеної інтернаціоналізації» система органів державного 

управління повинна розробити низку інформаційних, організаційних, 

консультаційних, методичних механізмів для консультування фізичних та 

юридичних осіб, з українським чи іноземним громадянством, а також для осіб 

без громадянства щодо спроможності держави інтегрувати іноземців в освітню 

систему України. Причому консультування та підтримка у вигляді встановлення 

контактів з провідними державними установами, міжнародними (освітніми і з 

прав людини, біженців, переселенців та ін.) організаціями та досвідченими 
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університетами-провайдерами «вимушеної ІВО» повинна надаватись також і 

вітчизняним ЗВО з метою ознайомлення з сучасним міжнародним досвідом та 

нормами міжнародного права та чинного законодавства України щодо такого 

виду діяльності.  

І найактуальнішим викликом доби є, безперечно, пандемія та перекриття 

сполучення між державами, що, з одного боку, є заходами для збереження 

національної безпеки, а з іншого – перевіркою на міцність зав’язків та 

узгодженої взаємодії різних органів державної влади для національних систем 

державного управління, які вперше від початку інтеграційних процесів в Європі 

після Другої світової війни зіткнулись з добровільною ізоляцією держав одна від 

одної та потребою виробляти державну політику самостійно, адже немає ні 

регіонального, ні світового протоколу через непередбачуваний, раптовий та 

масовий характер подій. Епіцентр подій належить до сфери охорони здоров’я, 

проте зачіпає всі сфери суспільного життя, тому завдання вироблення механізмів 

реагування та перегляду форм функціонування суб’єктів державного управління 

та господарювання за нових умов стоїть перед органами державного управління 

в усіх секторах. Що стосується оперативності реагування та ефективності 

нововведень щодо унормування роботи ЗВО та науково-дослідних організацій в 

умовах світового «карантину», то варто зазначити, що антикризовий потенціал 

інституційного рівня управління процесами внутрішньої та зовнішньої взаємодії 

в освітній галузі виявився досить високим. Наразі чітко спостерігається сплеск 

свідомої реалізації ЗВО права на автономію та самостійне прийнятті рішень. В 

Україні, як і в багатьох інших державах світу, намітилась тенденція до 

постпандемічного «синдрому» галузевих імперативів для системи органів 

державного управління. Зокрема, що стосується державної політики управління 

національними та транскордонними процесами у вищій освіті, то очевидною 

видається потреба істотного перегляду та унормування засад формального, 

неформального та інформального навчання, розвиток ІКТ та технологій 

субституції мобільних форм реалізації ІВО. Вимоги доби та потреби галузевого 
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розвитку в даній ситуації виступають бустером ресурсного потенціалу та 

спроможності системи державного управління.  

Окресливши потенціал ІВО для системи органів державного управління 

України, акцентувавши увагу на перспективах і проблемних аспектах 

взаємовпливу процесів у окремо взятій галузі та систему  органів державного 

управління, констатуємо, що ІВО становить чималий ресурс для держави, вона 

не локалізована лише в секторі вищої освіти, задіює інші галузі державного 

управління, дотична до питань націобезпеки. Проте динаміка та ефективність 

розвитку ІВО напряму залежить від виваженої державної політики галузевого 

розвитку, зовнішньополітичної стратегії та політичного режиму всередині 

держави, оскільки найбільш інтенсивним для вітчизняних ЗВО є академічне 

партнерство з державами Європи, а ЄС декларує просування ідей об’єднання, 

демократії, верховенства права, гуманізму та людиноцентризму в усіх процесах і 

в академічних – в першу чергу. Тому держава повинна йти за всіма 

прорахованими варіантами, імплементуючи розвиток ІВО в державну політику, 

моделюючи управлінські стратегії в залежності від вимог доби та кон’юнктури 

внутрішнього та зовнішнього ринків освітніх послуг.   

 

Висновки до п’ятого розділу 

 

 Основна мета розділу полягає у представленні аналітично-експертного 

огляду основних віх розвитку теорії, філософії та методології дослідження 

інтернаціоналізації вищої освіти в Україні, вітчизняного досвіду управлінських 

та політичних реформ, галузевих трансформацій задля практичної реалізації 

перспективного напрямку розвитку вищої освіти, її гармонізації з подібними 

процесами в Європі, а також детального аналізу ресурсного капіталу ІВО для 

системи органів державного управління України та іміджу держави в світі та 

впливу державно-управлінських стратегій та політичного курсу на розвиток ІВО. 

Формування системи поглядів, оцінок та аналітично-критичного 

осмислення, напрацювання категорійного апарату та вироблення вітчизняних 
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підходів до теоретико-методологічного обґрунтування цінності, стратегічної 

необхідності та перспективності ІВО для розвитку держави, підтримки 

конкурентоздатності вищої освіти України в питаннях транскордонної 

спроможності та адекватного управлінського супроводу тривав майже півтора 

десятиліття, був складним і не позбавленим прикрих помилок. 

Серйозною перепоною на шляху становлення української наукової думки 

від моменту набуття незалежності була тривала відокремленість від 

прогресивної європейської практики реалізації ІВО, недостатній рівень 

володіння іноземними мовами та консервативний підхід до управління сектором 

вищої освіти. Неадекватність перекладу назв основних складових процесу ІВО, 

усталених у світовій практиці та науковому дискурсі (навіть програму Еразмус 

зазначали як «Еразм»), викликане цим нерозуміння концептуальної відмінності 

між різними типами та видами транскордонних процесів у вищій освіті зумовили 

багаторічну тенденцію продукування оглядових наукових матеріалів, без 

належного системного та крос-дисциплінарного аналізу, встановлення 

взаємозв’язків та взаємозалежностей, моделювання та/ чи прогнозування. 

Наукові публікації містили переважно перераховані у хронологічному порядку 

події, зустрічі та документи в світлі розвитку Болонського процесу в Європі. 

Іншою проблемою була відсутність практичного досвіду реалізації академічної 

мобільності у тих, хто був змушений займатись теоретичною розробкою та 

закріпленням ІВО в Україні. Це вилилось у передрук найбільш прогресивних 

ідей досвідчених освітян та науковців, при чому без належного оформлення 

цитування та навіть під тією ж назвою, що і першоджерело. Тому говорити про 

якісні наукові праці періоду 2005-2013 рр. не доводиться, як доведено, з причин 

недолугого і непрофесійного державно-управлінського стимулювання та 

особистого низького рівня обізнаності та   компетентності.    

Подоланню таких негативних тенденцій значно сприяла природна 

еволюція держави як суб’єкта міжнародних відносин, який зобов’язаний 

формувати засади державної політики у відповідності з потребами інших акторів 

міждержавних відносин (і галузевих у т.ч.), що сформувало запит на реформи до 
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системи органів державного управління України модернізувати та адаптувати 

галузевий розвиток до стандартів ЄС. Тісна взаємодія з міжнародними 

організаціями, які опікуються питаннями розвитку вищої освіти (МАУ, ЄАУ, 

ЮНЕСКО, ЄАМО та ін.), долучення до членства в багатьох з них, 

інтенсифікація індивідуальних та інституційних міжнародних освітніх контактів, 

залученість держави до регіональних процесів у галузі вищої освіти та науки 

(Болонський процес, ЄПВО) сприяли розширенню горизонтів та активізації 

дискурсу на тему ІВО з 2005 р., проте прирощення науковості змісту публікацій 

на тему ІВО спостерігається значно пізніше, так само, як і якість державно-

управлінських рішень.  

Позитивна динаміка усвідомленого академічного письма, присвяченого 

ІВО, спостерігається з 2014 р., і знову супроводжується політико-

управлінськими зрушеннями: 2014 р. прийнято новий ЗУ «Про вищу освіту», в 

якому ЗВО надавались розширені права та автономія, і на ведення зовнішньої 

діяльності також. Того ж р. ІВО отримало вперше у вітчизняній практиці 

належної концептуалізації та термінологічного закріплення у «Національному 

освітньому глосарії: вища освіта» у вже зрозумілій «проєвропейській» редакції. З 

приєднанням України до програм ЄС Темпус та Еразмус/ Еразмус+ теоретичне 

висвітлення ІВО отримало ще й практичне закріплення та реалізацію за рахунок 

виграних наукових проєктів.   

Наразі статистика участі та перемоги українських ЗВО у наукових 

проєктах ЄС, імідж вітчизняних університетів, професорсько-викладацького 

загалу та дослідників на міжнародній арені свідчить про значний прогрес у 

розвитку компетентностей, наукового, лінгвістичного та комунікаційного 

потенціалу та досвідченості у практичній реалізації ІВО, що дає змогу готувати 

якісний, свідомий та ґрунтовний аналітичний  науковий продукт, який висвітлює 

різні аспекти транскордонної співпраці у сфері вищої освіти.  

Політико-управлінський супровід адаптації міжнародного досвіду 

впровадження ІВО в Україні також розвивався динамічно та циклічно, 

підвищуючи якість запропонованих управлінських рішень та їх законодавче 
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закріплення. Моніторинг нормативних документів, розроблених та прийнятих з 

метою вироблення адекватної державної політики у галузі вищої освіти, та 

науковий аналіз ефективності прийнятих заходів, свідчить про умовний поділ 

періоду від 1991 р. до наших днів на 4-7 етапів (в залежності від методології 

дослідження). Виходячи з фундаментальності прийнятих нормативно-правових 

актів, які прямо чи опосередковано регулюють галузь вищої освіти, 

найоптимальнішою вважаємо наступну періодизацію  

1. 1991–1996 рр. – підготовка та початок створення законодавчої бази 

національної системи освіти: ухвалення ЗУ «Про освіту», «Про наукову та 

науково-технічну діяльність», затвердження Державної національної програми 

«Освіта: Україна ХХІ століття». 

2. 1996–2001 рр. – прийняття Конституції України та відповідне 

вдосконалення базового законодавства про освіту: внесення змін і доповнень до 

ЗУ «Про освіту», затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України 

щодо їх виконання. 

3. 2002–2012 рр. – формування нормативно-правової бази в галузі 

освіти шляхом ухвалення низки законів, які визначають стратегію розвитку 

національної системи освіти, закріплюють її нормативи, вимоги, стандарти, 

законодавчо регулюють відносини всіх структурних підрозділів освіти (зокрема 

ЗУ «Про вищу освіту»); затвердження стратегічного плану дій – Національної 

доктрини розвитку освіти; забезпечення інноваційного розвитку вищої освіти, 

підвищення її якості та доступності, коригування завдань і заходів відповідно до 

загального завдання – інтеграції до європейського освітнього простору. 

4. 2014 р. – наш час – ухвалення Національної стратегії розвитку освіти 

України на період до 2021 рр., визначення основних напрямків дальшого 

розвитку системи освіти, реформування законодавства про вищу освіту на основі 

нового ЗУ «Про вищу освіту». 

Окрім аналізу існуючих конституційно-правових засад та сенсозмісту 

реформ системи вищої освіти загалом та транскордонних процесів в ній в розділі 

приділено окрему увагу тим реформам, які на часі і потребують негайного 
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вирішення задля дієвої ІВО. Зокрема, акцентується потреба системного 

реформування всіх галузей державного управління, задіяних у реалізації ІВО, у 

тому що стосується забезпечення адаптації іноземних здобувачів вищої освіти. 

Аргументовано, що органам державної влади варто переглянути нормативно-

правове забезпечення умов перебування, реєстрації, прописки, 

працевлаштування, інформаційного супроводу для цієї категорії студентів, адже 

невідповідність існуючого законодавства вимогам ринку освітніх послуг знижує 

конкурентоспроможність вітчизняних ЗВО та знижує показники вхідної 

академічної ступеневої мобільності, що тягне за собою іміджеві, економічні та, 

часом, дипломатичні втрати.   

Питання потреби масштабної реорганізації всього комплексу зв’язків та 

принципу взаємодії в системі органів державної влади, задіяних у реалізації ІВО 

в Україні, супроводжується питанням про доцільність та обґрунтованість таких 

кроків. Тому достатню увагу було приділено також питанням ресурсного 

потенціалу ІВО для держави Україна та вплив різних елементів державної 

політики на успішність реалізації ІВО, що дозволило розкрити ступінь 

взаємозалежності загальнодержавних та галузевих процесів крізь призму 

синергії їх циклічної взаємодії.  

Проаналізувавши ресурси ІВО для державного управління, в розділі 

наведено деталізація наступних її стимулів для системи органів державного 

управління: 

• ІВО сприяє долученню держави до транснаціональних процесів та 

чинить іміджевий вплив; 

• ІВО чинить пролонгований позитивний ефект на розвиток держави, 

незалежно від політичного курсу; 

• ІВО стимулює розвиток суміжних галузей державного управління; 

• ІВО має опосередкований вплив, створює виклики для націобезпеки. 

Дійшовши обґрунтованого висновку про необхідність та важливість ІВО 

для системних реформ у державному управлінні, спрямованих на підвищення 

ефективності діяльності всіх гілок влади, захист національних інтересів України, 
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розвиток національних освітніх цінностей і традицій та їх популяризацію за 

кордоном, велику увагу було також приділено ролі і місцю методів управління 

державою та галуззю вищої освіти, підвищенню ефективності взаємодії органів 

державної влади та місцевого самоврядування для успішного впровадження 

дієвої ІВО в Україні. Зокрема, виділено наступні проблемні моменти в органах 

державного управління та в існуючих механізмах управління вищою освітою та 

ІВО, на подолання яких повинні бути спрямовані першочергові зусилля: 

• неефективна кадрова політика, відсутність кадрового резерву, призначення 

навіть на керівні і стратегічні посади не за професійними якостями, а через 

кумівство, родинні зв’язки, за гроші; 

• дотримання курсу демократичного розвитку та трансформацій у 

відповідності із взятими на себе зобов’язаннями перед ЄС у зовнішній політиці 

держави та її галузевому розвитку; 

• неусвідомлена державна галузева політика «інтернаціоналізації навздогін», 

спрямована на досягнення показників, а не результатів, підтримання зовнішньої 

оболонки ІВО без її концептуального осмислення та ідейного наповнення; 

відсутність національного інструментарію досягнення глобальних цілей 

всеохоплюючої інтернаціоналізації; 

• невідповідність темпів вироблення ефективної державної політики та 

організації секторальної взаємодії для реагування на суспільно-політичні та 

безпекові виклики, вимоги доби та зміну характеру регіональних/ світових 

процесів (наприклад, в у мовах посилення міграційних процесів та ізоляції 

держав у зв’язку з пандемією коронавірусу. 

Висвітливши в такий спосіб еволюцію поглядів та створення теоретико-

методологічної бази ІВО в Україні, виокремивши віхи реформування галузі 

вищої освіти та вироблення стратегії впровадження ІВО, зважаючи на всі 

переваги і стимулюючий ефект ІВО для системи органів державного управління, 

доходимо висновку, що успішною ІВО може бути лише, якщо вона усвідомлена. 

Тому імплементувати її в Україні слід не лише процедурно та економічно 

виважено, а й ідейно, ставлячи за мету створити в суспільстві та освітньо-
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науковій спільноті сприйняття всеохоплюючої державної політики ІВО як 

мультизадачного та поліфункціонального процесу, який сприятиме, перш за все, 

підвищенню іміджу держави на ринку освітніх послуг через покращення 

рейтингів її ЗВО;  зростання потенціалу вищої освіти і науки для економічного 

сектору державного управління; оптимізації взаємозв’язків та взаємовідносин 

між органами державного управління, задіяних у здійсненні міждержавної 

співпраці в освіті та науці; розробці дієвих механізмів галузевого 

адміністрування з урахуванням вимог зовнішнього ринку попиту, пропозицій та 

конкуренції та ін. Крім того, створиться здорова конкуренція між вітчизняними 

ЗВО за рейтинги на підставі реальних показників всеохоплюючої ІВО. Для 

стимулювання підвищення власної «інвестиційної привабливості» для 

державних ЗВО можна запровадити принцип диференційованого бюджетного 

фінансування, який би з-поміж іншого враховував і показники 

інтернаціоналізації впроваджуваної ними освітньої діяльності, висхідної 

динаміки її розвитку, зростання якісних показників інтернаціоналізації (країни 

походження іноземних студентів, показники вхідної ступеневої мобільності, 

співвідношення вхідної кредитної та ступеневої мобільності, збільшення 

англомовних освітніх програм та програм подвійних дипломів та ін.). Існування 

здорового конкурентного середовища на внутрішньому ринку освітніх послуг 

сприятиме підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних університетів на 

зовнішній арені, а також стимулюватиме удосконалення механізмів державного 

управління галуззю вищої освіти та її міжнародною складовою.    
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертаційному дослідженні здійснено наукову розвідку кола питань, 

що складають предмет дослідження, та запропоновано розв’язання актуальної 

наукової проблеми, що лежить у площині галузі науки «Державне управління» та 

полягає в теоретико-методологічному обґрунтуванні соціальних та історичних 

передумов інтернаціоналізації вищої освіти крізь призму найкращих світових 

практик формування й реалізації відповідної державної політики, а також 

розробленні рекомендацій щодо можливості адаптації їх до умов сучасної 

України. 

У результаті проведеного дослідження сформульовано такі основні 

висновки та рекомендації: 

 1. З’ясовано, що первісні форми академічної соціалізації в Європі 

збережено і в нинішніх аспектах ІВО та покладено в основу сучасних 

академічних цінностей (вільна академічна міграція для відвідування та читання 

лекцій, академічна свобода, уніфікація підходів до організації навчального 

процесу в тогочасних університетах), на підставі чого доведено важливість та 

неминучість процесу ІВО, що створює перманентні імперативи для органів 

державного управління при формуванні галузевої політики розвитку з метою 

підтримки її конкурентоспроможності та забезпечення сталого розвитку. Крім 

того, історичний аналіз показав, що тогочасна «інтернаціоналізація» справляла 

позитивний ефект на розвиток міст, місцеве врядування та економіку, що 

підкреслює важливу роль і місце університетської освіти в управлінських 

процесах. Разом із тим встановлено, що темпи і характер розвитку міжнародних 

відносин, еволюції теоретико-методологічних засад формування державної 

політики зумовили темпи і характер розвитку вищої освіти.  

2. Здійснено системний аналіз наявних доктрин, концепцій різних 

аспектів і видоформ міжнародних процесів у вищій освіті, та обґрунтовано, що 

важливість та багатоаспектність процесу ІВО та незадовільне висвітлення його у 
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вітчизняному науковому дискурсі, хибний переклад та неусвідомлене 

послуговування категорійним апаратом у публікаціях спонукали до проведення 

ґрунтовного вивчення наукового доробку західних теоретиків та дослідників усіх 

складових процесу ІВО, більшість з яких – англійською мовою, для розуміння 

етимології та конотаційного наповнення кожного терміна. У результаті 

опрацювання великої кількості англомовних джерел вдалося укласти вичерпний 

сучасний тезаурус ІВО, розмежувавши схожі поняття та довівши помилковість 

синонімічного вживання деяких з них. До прикладу, для позначення всієї 

сукупності процесів, що складають ІВО, використовують терміни 

«транскордонна освіта», «транснаціональна освіта», «освіта без кордонів», 

«офшорна освіта» тощо. Шляхом співставлення смислового навантаження 

термінів та сутнісних характеристик уособлюваних ними процесів встановлено 

дихотомію інтернаціонального та транснаціонального у сфері освітніх зносин, 

розкривши їхні відмінності, позитивні та негативні прояви та тенденції для 

врахування органами державного управління. Зокрема, транснаціоналізація у 

вищій освіті наслідує методи свого упровадження у фінансово-економічній сфері 

– франчайзинг, створення офшорних установ та великих корпорацій, що 

відкриває можливості для корупційних схем та шахрайства, найчастіше у формі 

махінацій із документами про освіту через так звані «фабрики дипломів», 

фальсифікацій документів про академічну мобільність та стажування за кордоном під 

прикриттям певних форм міжнародного співробітництва між установами України та 

інших держав. Це створює комплекс завдань для законодавчої галузі України, СБУ, 

МВС, МОН, МЗС України та інших органів державного управління, несвоєчасне або 

недобросовісне виконання яких призводить до іміджевих втрат держави на 

міжнародному ринку освітніх послуг та загалом як актора міжнародних відносин.  

У такий же спосіб доведено диференціацію понять «мобільність» та 

«міграція» на основі різної тривалості та мотивів перебування в приймаючій 

державі.  

Терміносистема предмета дослідження зазнала розширення за рахунок 

категорій для позначення стану реалізації та державного реагування на потреби 
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ІВО в Україні, охарактеризованого як «інтернаціоналізація навздогін», коли 

метою є пришвидшене досягнення бажаних для зовнішніх стейкхолдерів 

результатів за рахунок скорочення, спрощення чи пришвидшення процесу. 

Уперше в українській науковій літературі також розкрито сутність терміна 

«вимушена інтернаціоналізація» та апліковано на реалії сучасної України з 

описом комплексу завдань для органів державної влади. Сучасний стан 

міждержавних освітніх контактів та реалізації ІВО в умовах пандемії 

коронавірусу Covid-19 запропоновано маркувати терміном «е-

інтернаціоналізація» через іммобільний (онлайн) спосіб досягнення цілей ІВО.  

Попри мультифункціональність академічної мобільності, розкритої в 

дисертації в усій повноті форм та методів, що існують, розкрито конотативний 

зміст концептів «інтернаціоналізація вдома», «інтернаціоналізація кампусу», 

«інтернаціоналізація навчального плану». З огляду на доведену в роботі 

унікальну компліментарність феномену «інтернаціоналізація вдома» для 

досягнення цілей ІВО констатуємо нагальну потребу включення норми про 

забезпечення інтернаціоналізації вдома до державної стратегії розвитку ІВО в 

Україні.   

3. На підставі аналізу західної та вітчизняної наукової думки 

сформульовано висновок, що в умовах глобалізації, тенденцій до інтеграції, 

уніфікації та асиміляції, переходу на ринкові механізми регулювання та 

монетизації майже всіх сфер суспільно-політичного життя, запиту на інновації 

галузь вищої освіти повинна перебрати на себе функції створення й 

перманентного оновлення парадигми, яка б забезпечувала релевантні відповіді на 

всі виклики для людства шляхом ґрунтовних досліджень, генерування знань та 

встановлення мережі зв’язків з іншими секторами державного управління для 

сприяння імплементації соцієтальних парадигмальних імперативів.  

Наголошено на збереженні позитивного іміджу університетів через 

обов’язкове дотримання усталених століттями принципів їхньої діяльності: 

автономії, академічної свободи, академічної доброчесності, соціальної 

відповідальності, студентоцентризму, поєднання викладання та досліджень. 
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Підкреслюється важливість узгодження навчальних програм підготовки з 

потребами ринку праці та встановлення зворотного зв’язку з суб’єктами 

державного моніторингу, розподілу і замовлення відповідно до потреб розвитку 

держави, бізнесу та промисловості; формулюється завдання відповідним 

суб’єктам державного управління осучаснювати напрями підготовки з 

урахуванням темпів розвитку промисловості, роботизації, віртуалізації 

соціальних зв’язків в умовах нового етапу розвитку людства «Індустрія 4.0».  

Встановлено також систему деструктивних чинників розвитку сучасної 

вищої освіти: посилення конкуренції з боку провайдерів 

інформальних/неформальних освітніх послуг, зростання конкуренції між 

національними навчальними програмами за прихильність здобувачів освіти, 

недостатнє фінансування, дисбаланс національної та наднаціональної освітніх 

політик та темпів розвитку, виклики ІВО та ін. Зокрема, відзначається, що через 

скорочення державних видатків на галузь вищої освіти в багатьох державах світу 

спостерігається тенденція до диференціації джерел фінансування наукових 

розробок та досліджень, що може призвести до переформатування підзвітності 

університетів, згортання академічної свободи та зміни фокусу зі служіння 

громаді на служіння бізнесу. Крім того, наднаціональний рівень вищої освіти 

держав європейського регіону є домінантним по відношенню до національних, 

що призводить до дестабілізації інституційної політики. Темпи розвитку 

національної системи вищої освіти відстають від регіональних, проте єдиний 

простір вищої освіти та зовнішні стейкхолдери  висувають вимоги, яких слід 

дотримуватись, що спричинило практику досягнення очікуваних результатів за 

рахунок спрощення/скасування певних процедурних моментів, перерозподілу 

пріоритету кількісних показників над якісними. За таких умов підкреслюється 

необхідність дотримання принципу субсидіарності й побудови державної 

політики регулювання процесів у вищій освіті з паритетним співвідношенням 

вимог та нововведень ЄПВО та збереженням національних академічних 

інтересів, а прискорення темпів визначених зовнішніми стейкхолдерами реформ 

у сфері вищої освіти повинно відбуватися за рахунок перегляду державної 
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стратегії галузевого розвитку, а не диверсифікації методів неефективної або 

малоефективної державної політики.  

ІВО охарактеризовано як формотворчий аспект трансформації сучасної 

вищої освіти через систему стимулів, імперативів та механізмів розвитку. Що 

стосується соцієтальних цінностей ІВО, то дисертація розкриває подвійний 

антитетичний, але не антагоністичний її вплив: з одного боку, вона – 

беззаперечний важливий агент тактики глобальних асиміляцій, відкритості та 

експорту потенціалу, а з іншого – промоутер інтроспективної ідентифікації в 

мультикультурному просторі на особистісному, інституційному та державному 

рівнях, що актуалізує питання збереження національної соціокультурної 

ідентичності. Стверджується, що ІВО, без сумніву, стимулювала розвиток 

питання національного культурного збереження та міжкультурного розуміння з 

одночасним розширенням навчальних та дослідницьких стратегій, стрімким 

запозиченням закордонних культурних традицій та тенденцій для асиміляції з 

метою створення умов для мультикультурного освітнього діалогу та розвитку 

вхідної академічної мобільності.  

4. Здійснено теоретико-методологічний аналіз супутніх процесів ІВО та 

сформульовано науково-практичний коментар щодо магістральних складових та 

супутніх процесів ІВО: академічної мобільності, грантрайтингу, їхніх ціннісно-

ідейного змісту та ролі в інституційному та державному управлінні.  

Академічну студентську мобільність досліджено комплексно крізь 

призму часових (кредитна, ступенева) та просторових (горизонтальна, 

вертикальна) показників, вектору руху (вхідна, вихідна), а також синергії з 

іншими супутніми процесами, що в сукупності є елементами комплексної ІВО. 

Відмічається, що академічна мобільність створює подвійний ефект для систем 

регіонального та державного управління: вирішення проблеми гармонізації 

національної освітньої політики з нормами ЄС, розвитку ІВО та академічної 

мобільності з паралельною стрімкою законотворчою діяльністю, спрямованою на 

мінімізацію відтоку мізків і кваліфікованої робочої сили за кордон. На макрорівні 

(ЄС/ЄПВО) прагнення поширення європейських цінностей та пропагування 
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інтеграційних рухів, розвиток регіональної привабливості для залучення 

найкращих інтелектуальних, робітничих та інвестиційних іноземних ресурсів 

протиставляється проблемам масової міграції ззовні до ЄС за вертикальним 

принципом та культурній і мовній інтервенції на тлі економічного зиску.  

У результаті проведених досліджень очевидною є потреба відходу від 

політики консьюмеризму у зносинах з іншими акторами міжнародних відносин, і 

галузевих у т. ч., це приносить швидкі й нетривалі вигоди, але негативно 

відбивається на загальному іміджі держави. У світлі широкої автономії 

університетів необхідність регулювання політики реалізації проєктних 

можливостей покладається на ЗВО, однак державна політика у сфері ІВО 

повинна містити ідейну складову і низку стимулів для активізації успішності 

грантрайтингу.  

5. Систематизовано основні принципи та закономірності делегування 

повноважень, субсидіарності, а також державних та інституційних стратегій 

управління вищою освітою та менеджменту ІВО інших міжнародних акторів. 

Аналіз праць іноземних дослідників демонструє комплексність акцентів у 

науковому дискурсі та державних ініціативах. Встановлено, що вплив 

політичних тенденцій на галузеві процеси, окрім звичного розуміння, 

проявляється ще й у «вичерпуванні» ролі національної держави в освітніх 

процесах через втрату функцій, легітимності та авторитету у зв’язку з 

децентралізацією влади та регіональною інтеграцією. Роль регіональних та 

субрегіональних органів управління у вищій освіті зросла, так само як і кількість 

суб’єктів та об’єктів галузевого управління всередині держави. Розвиток вищої 

освіти спрямовано на задоволення потреб суспільства та місцевої громади, а 

модель відносин держави і вищої освіти з-поміж іншого формується ще й за 

національними культурно-історичними традиціями. Тому виникнення багатьох 

підходів до оцінювання ситуації, встановлення рамок та меж відповідальності, 

реконцептуалізація підходів означає потребу в оновленні наукової складової 

державно-управлінських процесів у галузі вищої освіти та її складових.  

Щоб встановити залежність між освітньою політикою держави, 
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потужністю її управлінського апарату, нормативно-правовим та організаційним 

забезпеченням ІВО та її ефективністю, було досліджено структуру системи 

державного управління вищою освітою європейських держав, засади 

інституційного лідерства та формування політики ІВО на інституційному та 

державному рівнях. Встановлено, що немає прямої залежності між кількістю 

органів державного управління, задіяних в управлінні освітніми процесами, та 

успішністю ІВО. З’ясовано, що лише в 22 із 195 країн регулюють ІВО за 

допомогою національної стратегії, переважно там, де попит на 

інтернаціоналізацію перевищує спроможність та потенціал виключно 

інституційного регулювання.  

Отже, основний висновок полягає в констатації ускладненої системи 

регулювання процесів у вищій освіті в Європі, що спричиняється до скорочення 

функцій держави та державних інститутів та перерозподіл їх на користь інших 

суб’єктів управління, що, у свою чергу, веде до скорочення ролі та спроможності 

держави у підтримці ІВО через відсутність офіційних адміністративних структур 

для управління ІВО. Підтримку ІВО здебільшого зосереджено на індивідуальних 

можливостях та ресурсах ЗВО. Тому якщо стратегія ІВО як програмний 

документ не є запорукою успіху державної політики, то усвідомлена та 

всеохоплююча стратегія ІВО на інституційному рівні, на наше переконання, є 

обов’язковою.  

6. Встановлено хронологію правових та організаційних трансформацій 

у галузі вищої освіти в Європі та досліджено еволюції визнання та закріплення 

ІВО в освітніх стратегіях.  

Фокус уваги нашого дослідження становила еволюція прогресивної 

наукової думки та стратегій ІВО з паралельними зрушеннями у державних 

політиках регулювання ІВО в офіційних документах, присвячених вищій освіті в 

Європі, за період від підписання Болонської декларації (1999), яка  

регламентувала порядок і обсяг дій до 2020 р. і поклала початок створенню 

ЄПВО (2010).  

Дослідивши 1) комюніке за результатами зустрічей міністрів вищої освіти 
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країн Європи, а саме: «Роль університетів у Європі знань» (Берлінська 

конференція, 2003), «Мобілізація інтелектуальної потужності Європи: 

забезпечення повноцінного внеску європейських університетів у реалізацію 

Лісабонської стратегії» (Брюссельська конференція, 2005), «Болонський процес 

2020 – Простір європейської вищої освіти у новому десятиріччі» (2009), 

Будапештсько-Віденську декларацію  «Про  створення  ЄПВО» (Будапешт–

Відень, 2010), «Використовуючи потенціал по максимуму: консолідація 

європейського простору вищої освіти» (Бухарестська конференція, 2012), 

Комюніке Єреванської конференції (2015), Комюніке зустрічі в Парижі (2018); 2) 

програмні документи європейських інституцій у галузі освіти, зокрема: 

«Порядок денний для університетів: модернізація освіти, наукової та 

інноваційної діяльності» (2006); «Модернізація університетів для забезпечення 

конкурентоспроможності Європи в умовах глобальної економіки» (2007), 

Декларацію IV з'їзду ЄАУ  в  Лісабоні  «Університети Європи після 2010 року: 

різноманіття за спільної мети» (2007), констатуємо прогрес у сприйнятті, оцінці 

важливості та концептуальному розробленні ІВО від усвідомлення її сенсозмісту 

та розширеної парадигми, яка, окрім академічної мобільності, включає також 

інтернаціоналізацію вдома через визнання  спільних  ступенів та єдиних 

навчальних програм, які ведуть до встановлення таких ступенів, а також 

грантову підтримку науковців; від 2012 р. простежується певна динаміка 

розвитку наукової думки з питань міжнародного освітнього співробітництва, яке 

в документах виражається у розгалуженні термінології на інтернаціоналізацію, 

транснаціоналізацію, транскордонну вищу освіту.  

Іншим висновком є те, що якщо ІВО як освітній процес розширила свої 

можливості та збагатилася новими формами реалізації, то процесам 

міжнародного та державного управління ІВО особливої уваги не приділялось: 

лише у фінальному документі Брюссельської конференції міністрів вищої освіти 

країн Європи (2005) вперше зроблено відчутний акцент на управлінському 

аспекті в контексті ІВО. Констатується, що «в Європі існує майже консенсус 

щодо того, що держава повинна зберегти або навіть посилити свою 
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відповідальність за вищу освіту. Університети закликають до принципово нового 

типу домовленостей (або «контракту») із суспільством, згідно з яким вони несуть 

відповідальність та підзвітність за свої програми, персонал та ресурси, тоді як 

органи державної влади зосереджуються на стратегічній орієнтації системи в 

цілому». Доводиться, що посилення суспільної відповідальності з боку держави 

можливе головним чином шляхом визначення регуляторної бази. На жаль, 

суттєвих регламентуючих директив чи дорадчих документів протягом усього 

періоду Болонського процесу отримано не було, повсякчас наголошувалося лише 

на потребі гармонізації законодавств і делегуванні ЗВО більш автономних прав з 

боку держави, унормовано навчання упродовж життя.   

Отже, стверджуємо, що ІВО в європейських процесах є не метою, а 

усвідомленим процесом, засобом підвищення якості та досконалості вищої 

освіти та досліджень. Визнання університетів провідними акторами освітніх 

процесів стимулює їх знайти свій власний шлях інтернаціоналізації, 

сформулювавши мету та види діяльності у Стратегії ІВО.  

7. Здійснено аналіз стану висвітлення основних аспектів та супутніх 

процесів ІВО у вітчизняному науковому дискурсі та обґрунтовано широкий 

науковий та управлінський потенціал для реалізації ІВО, нереалізований через 

брак управлінського досвіду та політичної волі. Зокрема, уперше у вітчизняних 

публікаціях термін ІВО було вжито ще до початку Болонського процесу, у 1996 

р., проте до 2005 р. ні ґрунтовних наукових розвідок на тему ІВО, ні державних 

доктрин та стратегій упроваджено не було за відсутності розуміння й потреби.  

Із приєднанням України до Болонського процесу (2005) спостерігається 

вимушене пожвавлення наукового дискурсу та державних ініціатив щодо ІВО, 

що в умовах все тієї ж неусвідомленості, відсутності теоретичного та 

практичного досвіду набуло загрозливих тенденцій через калькування ідей, 

хибне тлумачення термінів та квазіреформи.  

2014 р. став переломним в осмисленні та реалізації ІВО через підписання 

Договору про асоціацію з ЄС, прийняття нового Закону України «Про вищу 

освіту»,  що стимулювало проведення компаративних та міждисциплінарних 
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досліджень на тему ІВО, формування термінологічного глосарію її задіяних 

механізмів та споріднених процесів. Активізація державних процесів, галузеве 

зближення з ЄС додали якості науковим публікаціям, і вже з 2016 р. вітчизняний 

науковий доробок поповнився і солідними навчально-науковими виданнями, і 

гідними науковими проєктами (гранрайтинг), що демонструє прогрес у реалізації 

ІВО та її теоретико-методологічному розробленні. Однак і дотепер не прийнято 

програмного документа упровадження ІВО в Україні, не всі ЗВО мають 

інституційну стратегію інтернаціоналізації, практика ІВО характеризується 

фрагментарністю та домінуванням академічної мобільності.  

8. Проведено огляд стану логіко-правового закріплення, унормування та 

визнання різних форм и методів освіти/навчання та обґрунтовано важливість 

перегляду державної політики регулювання в контексті вимог доби та потреб 

ІВО. Неефективність державної політики в галузі вищої освіти в перші роки 

незалежності України було викликана браком досвіду самостійного управління, 

радянською номенклатурою та нормативно-правовою базою, невідповідністю 

управлінського потенціалу держави до стрімкого темпу розвитку та викликів 

глобалізації, функціонування у відкритому міжнародному просторі. Вимоги часу 

ставили завдання швидкого реагування і міжгалузевої взаємодії, що призвело 

подекуди до практики калькування досвіду інших держав без урахування 

національного потенціалу, традицій, управлінських та ментальних особливостей, 

а подекуди – до швидкого і неусвідомленого упровадження реформ на вимогу 

міжнародного співтовариства. 

У дисертації було опрацьовано підхід щодо умовної періодизації процесу 

реформування галузі вищої освіти та науки з урахуванням прогресивності 

прийнятих нормативно-правових документів. Це видається слушним і, беручи до 

уваги напрацювання дослідників, підтримано таку періодизацію: 1991–1996 рр., 

1996–2001 рр., 2002–2012 рр., 2012 р. – наш час, із докладним аналізом їх 

законодавчого закріплення.  

9. Визначено співвідношення та вплив економічних та суспільно-

політичних чинників, характер внутрішньо- та міждержавних відносин, 
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регіональних, національних та культурних рис у державному управлінні на 

процеси у вищій освіті. З метою встановлення причин гальмування 

упровадження ІВО в Україні для врахування у державній політиці в цій сфері 

було встановлено закономірності впливу та взаємодії економічних, суспільно-

політичних, національних і культурних чинників, характеру внутрішньо- та 

зовнішньополітичних процесів, регіональних імперативів на управління вищою 

освітою.  

Недостатнє фінансування стає на заваді сучасному оснащенню ЗВО та 

їхньої інфраструктури, побудові кампусів та університетських містечок, 

унеможливлює упровадження передових ІКТ, введення дистанційних курсів, 

мовних (літніх) шкіл та збільшення чисельності іноземного студентського 

контингенту, отже – призводить до економічних втрат на інституційному та 

державному рівнях. До суспільно-політичних перешкод віднесено прояви 

шовінізму, стереотипного ставлення до іноземців залежно від кольору шкіри та 

країни походження, заборону офіційного працевлаштування, здебільшого 

непристосовану інфраструктуру, нестабільну політичну ситуацію, що сукупно 

впливає на зменшення чисельності іноземних студентів, та ін. До мінусів також 

зараховано неунормовану діяльність провайдерів неформальної та інформальної 

освіти.  

Вищеперераховані факти не сприяють утвердженню позитивного іміджу 

держави на ринку освітніх послуг, конкуренцію вдається створити лише за 

рахунок нижчих цін на освітні послуги, а політична криза, недемократичний 

політичний режим, повільне зближення з ЄС, неефективне законодавство та 

нестабільні безпекові чинники заважають досягненню якісно вищого рівня 

вхідної ступеневої академічної мобільності з більш розвинених держав 

(вертикальна) або за горизонтальним принципом. Нині характерною є 

вертикальна академічна мобільність, коли на навчання до України їдуть здобувачі 

освіти з економічно та соціально менш розвинених держав, а українці 

від’їжджають на навчання до більш розвинених країн, плануючи подальше 

працевлаштування там. Це несе «0» потенціал для розвитку держави і створює 
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додаткові кризові чинники: з одного боку, вітчизняні ЗВО змушені знижувати 

кваліфікаційні вимоги для того, що існує, контингенту вхідної мобільності, 

балансуючи між виконанням вимог міжнародних та національних рейтингів, 

зобов’язаннями в рамках ЄПВО щодо якості вищої освіти та вітчизняними 

академічними традиціями; з іншого – невідповідність рівня вищої освіти України 

до потреб глобального ринку праці, вимог європейського освітнього простору та 

умов навчання упродовж життя й «освіти без кордонів» спричинило загрозливу 

для держави тенденцію «відтоку мізків».  

10. Обґрунтовано евалюацію імпульсного потенціалу ІВО для 

транзитивних суспільств на прикладі України. Зважаючи на доведену 

мультизадачність інтернаціоналізації, що не є локалізованою лише в секторі 

вищої освіти, а задіює інші галузі державного управління та дотична до питань 

націобезпеки, було обґрунтовано потребу її імплементації з огляду на її 

ресурсний потенціал для системи органів державного управління. 

Проаналізувавши ресурси ІВО для державного управління, дослідниця деталізує 

такі її стимули для системи органів державного управління: 

- ІВО сприяє долученню держави до транснаціональних процесів та 

впливає на сприйняття держави у світі, на її імідж; 

- ІВО чинить пролонгований позитивний ефект на розвиток держави, 

незалежно від облич при владі за умови демократичного режиму та стабільності; 

- ІВО стимулює розвиток суміжних галузей державного управління, 

адже потребує синергії політик, узгодженості планів перспективного розвитку, 

гармонізації стратегій розвитку та трансформації; 

- ІВО створює виклики для національної безпеки, зокрема через 

«відтік мізків» та запрошення до держави на навчання та роботу іноземців тощо; 

- щодо чинників, які гальмують розроблення ефективної політики та 

упровадження ІВО, лежать у державно-управлінській площини та потребують 

першочергового перегляду, акцентовано на таких моментах: 

- неефективна кадрова політика, відсутність кадрового резерву, 

призначення на посади через кумівство, родинні зв’язки, за гроші та ін. 
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Стратегія ІВО України повинна бути всеохопною і встановлювати 

імперативи на державному та інституційному рівнях. Обґрунтовано, що, по-

перше, слід налагодити мережу ліцензованих рекрутингових агенцій за 

кордоном, які б популяризували систему вищої освіти України та сприяли 

відбору абітурієнтів якісно високого рівня підготовки. По-друге, задля сприяння 

діяльності таких агенцій слід внести поправки до законів щодо змін у роботі 

провідних суб’єктів дотичних секторів державного управління, а саме: МЗС 

України, МВС України (а також ДМС у структурі МВС), МОН України та 

спеціалізовані агенції із забезпечення різних освітніх процесів (НАЗЯВО, 

УДЦМО та ін.), Міністерства соціальної політики України в частині 

працевлаштування іноземних студентів, СБУ та ін. По-третє, позитивним 

вважається збільшення асигнувань на галузь вищої освіти, зокрема на розбудову 

інфраструктури університетів, поширення практики функціонування кампусних 

ЗВО з метою активізації інтернаціоналізації вдома тощо. Четвертим пунктом слід 

наголосити потребу посилити контроль держави за рівнем вивчення іноземних 

мов в Україні. П’ятим імперативом для держави повинно стати узгодження 

навчальних програм підготовки спеціалістів із потребами ринку праці, за 

потреби – введення держзамовлення, з обов’язковим моніторингом попиту 

міжнародного працевлаштування. Інституційний рівень управління ІВО повинен 

забезпечувати виконання всього комплексу заходів у рамках державної політики 

ІВО для введення в навчальний, позанавчальний, культурний та 

адміністративний процес міжнародного компонента і сприяння вихованню 

глобальних мультикультурних громадян. 

 

 


