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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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, 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.  
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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,  

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.). 
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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;  

- 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 
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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 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 
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(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 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).  
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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 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 
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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, 

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; 
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- 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 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 
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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 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 
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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, 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 
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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.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертацію виконано у формі рукопису. Обсяг і 

структура роботи зумовлені поставленими завданнями та можливостями джерельної 

бази; обсяг становить 486 сторінок. Дисертація складається зі списку умовних 

скорочень, вступу, 5 розділів, загальних висновків. Таблиці, рисунки, схеми, діаграми 

становлять частину основного тексту дисертації, додатків немає.   

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі дисертації обґрунтовано актуальність дослідження; визначено стан 

наукового розроблення проблеми; встановлено зв’язок роботи з науковими 

програмами, планами, темами; розкрито мету, завдання, об’єкт, предмет і методи 

дослідження; сформульовано наукову новизну одержаних результатів та їхнє 

практичне значення; наведено дані про особистий внесок здобувача та відомості про 

апробацію результатів дослідження, публікації, структуру та обсяг дисертації. 

У першому розділі дисертаційного дослідження – «Детермінанти наукового 

пізнання державно-управлінських аспектів інтернаціоналізації вищої освіти» – 

досліджено ретроспективу започаткування та трансформації процесів – прообразів 

сучасної ІВО, розкрито світоглядні та ситуативно-об’єктивні закономірності її 

розвитку, визначено методологію дослідження та укладено терміносистему основних 

складових процесу ІВО.  

З’ясовано, що твердження про зумовленість ІВО інтеграційними процесами та 

глобалізацією є хибним, і за допомогою історико-генетичного аналізу доведено, що 

процес нараховує кілька століть (починаючи з ХІ–ХІІ ст.), а елементи ранньої ІВО, як 

то мобільність та єдина мова викладання, збереглися й донині.   

Визначено принципи функціонування та викладання в межах певних освітніх 

систем на прикладі університетів Європи та України (Києво-Могилянської академії) з 

метою формування уявлення про засади тогочасної освітньої ідеології (авторський 

термін), інституційне врядування та управлінську модель відносин у площині 

«держава – університет». Встановлено, що в Україні системне розуміння класичного 

університету утвердилося майже на два століття раніше, ніж в Європі: Києво-
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Могилянська академія упровадила в життя інноваційну ступеневу структуру 

навчання, систему академічних прав та привілеїв, управлінських механізмів 

починаючи з 1612 р., тоді як В. фон Гумбольдт запропонував концепцію розвитку 

вищої освіти та модель організації класичного університету лише в 1810 р., тоді ж 

виникли і наполеонівська (французька), ньюманівська (англійська) та американська 

освітні моделі. Наголошується, що риси цих освітніх моделей збереглися в 

інституційній організації дотепер, проте не зустрічаються в чистому вигляді, 

переважно це поєднання рис двох моделей із різною пропорцією характеристик. 

Загалом, окрім гумбольдтівської (німецької) та наполеонівської (французької) 

концепцій класичного університету, виокремлюють ще ньюманівську (англійську) й 

американську моделі (табл. 1).  

Наголошується на тому, що з моменту появи диференціації освітніх систем 

поширення їх відбувалося за експортним принципом: від завойовника до колоній. 

Після розпаду колоніальної системи закономірність збереглася: потік студентів 

відбувається з Півдня (з країн, що розвиваються) до високорозвинених держав 

Півночі, а факультетів (освітніх програм) і фінансування – навпаки, з Півночі на 

Південь. 

Доведено, що вища освіта часто виступала інструментом ідеологічних 

протистоянь, вуалюючи істинну мету розширення ідеологічного впливу за риторикою 

міждержавної співпраці (ІВО).  

Таблиця 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 

проваджуваної діяльності.  

- академічна свобода; 

- незаангажованість науки; 

- концентрація на дослідженнях; 

- внутрішній саморозвиток. 
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Продовження табл. 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 

вузькопрактичним 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. 

 

Актуалізовано, що ІВО та сучасний підхід до розбудови освітньої галузі за 

принципом політичної інтеграції передбачає надбудову у вигляді своєрідних 

«наднаціональних» органів, класифікованих у роботі за рівнями: глобальний рівень 

представлено світовим операційним регулятором – ООН (через ЮНЕСКО) та 

ідеологічним регулятором – Наглядовою радою Великої хартії університетів. До 

регіонального рівня було віднесено: загальний регулятор – ЄС (через спеціалізовані 

агентства Європейської Комісії), галузевий координатор ЄАУ, виконавчий 

координатор – ЄАМО. Національний рівень охоплює офіційного державного 
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регулятора – державу (в особі профільного міністерства) та державних координаторів 

– органи державної влади та стейкхолдерів.    

Обґрунтовано вибір методології комплексного міждисциплінарного дослідження, 

каркасом якої є синергетика та діалектика, на які нашаровано загальнологічні, 

загальнонаукові, внутрішньо- та міждисциплінарні методи. Зокрема, методологічний 

інструментарій дослідження містить аналіз, синтез, історико-генетичний метод, 

метод узагальнення, логічний та порівняльний методи. Не менш важливими є методи 

змістовного та наукометричного аналізу зарубіжних та вітчизняних наукових 

публікацій.  

З’ясовано нюанси формування термінологічної системи, тенденції, що впливають 

на послуговування понятійно-категорійним апаратом, на підставі чого укладено 

повний тезаурус термінів за магістральними напрямами дослідження, у якому 

розмежовано близькі за змістом поняття та обґрунтовано хибність вживання їх як 

синонімів: транснаціоналізація – інтернаціоналізація, міжнародна освіта – ІВО, 

мобільність – міграція, управління – адміністрування тощо.   

У другому розділі – «Концептуалізація процесу інтернаціоналізації вищої освіти» 

– аналізується вплив зовнішніх факторів на формування ідейно-теоретичної сутності 

концепту «ІВО», розкриваються засоби розширення міжнародної парадигми взаємодії 

в галузі вищої освіти та здійснюється теоретико-методологічний огляд супутніх 

процесів ІВО. 

Акцентовано, що глобалізаційний контекст став найвпливовішим чинником 

впливу на вищу освіту, підпорядкувавши її тиску фінансово-економічних регуляторів 

та вимогам ринку, а тенденція до уніфікації та асиміляції сприяла розвитку ІВО 

шляхом усунення кордонів для руху людей, послуг, знань, технологій.   

Стведжується, що теоретизація та реконцептуалізація ІВО відбувається постійно, 

від запуску програми «Еразмус» у 1987 р., процес розширюється за рахунок нових 

термінів та складових, нових стратегічних та парадигмальних засад її упровадження. 

Ідеться про поняття всеохоплюючої/комплексної (comprehensive) та інтеграційної 

(mainstream) інтернаціоналізації. Відмічено, що концепт «комплексна 

інтернаціоналізація» частіше вживають у науковому дискурсі США, в Європі більше 

говорять про політику інтеграційної інтернаціоналізації, в основі лежить принцип 

інституційної централізації/децентралізації відповідно, що віддає останній 

прихильність більшості провідних теоретиків та практиків ІВО.  

Актуалізовано, що попри панівний статус академічної студентської мобільності її 

статистика завжди залишалася стабільно невиразною – 10–12 %, що призвело у 2011 

р. до риторики про «середній вік» ІВО, а згодом – і про її можливий «занепад». 

Переосмислення ІВО сприяло розробці нових концепцій та практичних способів 

реалізації: інтернаціоналізація вдома (internationalization at home) та 
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інтернаціоналізація навчальних планів/кампусу (internationalization of the 

curriculum/сampus). Від кінця 1990-х рр. термін «інтернаціоналізація вдома» панував 

у науковому обігу в Європі, за винятком Великобританії, яка разом з Австралією 

застосовували частіше термін «інтернаціоналізація навчальних планів», а США – 

«кампусна інтернаціоналізація. 

Доводиться, що з-поміж усіх механізмів забезпечення ІВО академічна мобільність 

є найдієвішим засобом розвитку м’яких навичок, гуманізму, толерантності, 

мультикультуралізму та полілінгвізму, а реалізація її за цільовим (кредитна, 

ступенева), просторовим (горизонтальна, вертикальна) та векторним (вхідна, вихідна) 

принципами та шляхи забезпечення (програми подвійних дипломів, програми 

міжнародної співпраці в рамках «Еразмус+», літні школи, програми малих грантів та 

ін.) тривалий час формують завдання для органів управління на міжнародному, 

державному та інституційному рівнях. Важливість академічної мобільності 

підкреслюється включенням її планування до нормативних документів ЄС:  при 

запуску програми «Еразмус» (1987) за мету визначалось забезпечити 10 % 

мобільності студентів, у Льовенському комюніке (2009) йшлося вже про 20 % 

сукупно по ЄС.  

Опрацьовано управлінські стратегії дотримання балансу академічної мобільності 

всередині ЄС: спочатку – на стримування попиту на мобільність до країн так званого 

«золотого трикутника» (Великобританія, Франція, Німеччина) на користь менш 

затребуваного Півдня Європи, на підставі чого констатується, що сьогодні – на 

виправлення дисбалансу по осі «Схід – Захід» та утриманню 25 %-ї диспропорції 

вихідної та вхідної мобільності з держав – не членів ЄС, адже академічна мобільність 

ззовні до ЄС синонімічна академічній міграції, що, у свою чергу, чинить вплив на 

міграційну, освітню, соціальну політику країн-реципієнтів та на ринок праці. Тому 

політику ЄС у галузі вищої освіти спрямовано на уніфікацію стандартів та 

кваліфікацій із метою отримати універсальних і мобільних спеціалістів – громадян 

ЄС із паралельним ускладненням міграційної політики до ЄС. 

У цьому контексті встановлено кореляцію понять «академічна мобільність» та 

«академічна міграція», які в міжнародному науковому дискурсі позначаються 

однаково: МСМ (ISM, international student’s mobility/ migration) – міжнародна 

студентська мобільність/міграція. Формулюється висновок, що таке ототожнення 

термінів справедливе лише відносно вертикальної вхідної ступеневої мобільності 

ззовні до ЄС, що спонукає інтенсифікувати кредитний студентський мобільний рух.  

Детальний аналіз нової концепції «вимушеної інтернаціоналізації» (2019), яка 

описує міграційні процеси, спричинені політичними подіями, війнами, природними 
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катаклізмами, і змушує державу-реципієнта підлаштовуватись під виклики, дозволяє 

аплікувати її на нинішню ситуацію в Україні через велику кількість тимчасово 

переміщених осіб. Розробники концепції на підставі історичних досліджень 

стверджують, що приплив біженців веде до притоку мізків і підвищення соціально-

культурного розмаїття, що, як і інші форми ІВО, сприяє зростанню якості освіти та 

науки, поліпшенню наукового потенціалу. Висловлюється думка, що це варто 

врахувати під час розроблення державної політики управління ІВО.  

Для позначення стану ІВО в період закриття кордонів запропоновано авторський 

термін «е-інтернаціоналізація», який визначено 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, в е-форматі, але при цьому не є частиною процесу 

дистанційного навчання, що існував раніше, 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.  

З огляду на відсутність в Україні дієвої політики ІВО для розуміння ступеня 

усвідомленості дисертанткою було проведене опитування учасників академічної 

мобільності та грантрайтингу Київського університету імені Бориса Грінченка щодо 

причин участі/неучасті. Респондентський масив складався зі студентів та випускників 

Університету Грінченка, які протягом навчання брали участь у міжнародних 

програмах академічних обмінів. Відбір кандидатів було здійснено шляхом 

випадкового вибору із загальноуніверситетського списку студентів – учасників 

програм академічних обмінів (2016–2019 рр.). Серед причин участі у програмах 

називають: професійний розвиток та перспективи (46 %), бажання познайомитися з 

освітніми та культурними традиціями країни призначення (38 %), покращити рівень 

володіння мовою країни призначення (31 %), новий досвід та поєднання навчання та 

стажування (46 %) (рис. 1).  

Основною метою участі називали: 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 в 

країні перебування.   
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Рис. 1. Мотивація щодо участі здобувачів вищої освіти у програмах академічної 

мобільності та грантрайтингу 
 

Отримані результати демонструють домінування особистих інтересів у 

проєктному менеджменті та покращання досвіду мовної та міжкультурної комунікації 

над іншими мотивами мобільності, слабке інституційне та державне мотивування та 

недостатню адміністративну підтримку. 

Третій розділ дисертації – “Ціннісно-ідейний зміст сучасних освітніх процесів у 

системі державного будівництва” – розкриває міжнародне визначення місії сучасної 

вищої освіти та її національний вимір, соцієтальні ролі ІВО в державному 

будівництві та європейський досвід управління нею для врахування у вітчизняній 

практиці. 

Констатується, що сучасний етап розвитку цивілізацій формує потребу укладання 

нового суспільного договору між університетами та громадськістю, метою якого є 

продукування знань для забезпечення сталого розвитку, переорієнтацію ЗВО на 

потреби економіки знань та стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ), але розширення кількості стейкхолдерів та їхніх інтересів у вищій 

освіті ускладнює процес консенсусної згоди. Суспільство формує запит на якість, 

адекватну вартість та програми професійного ступеня, які максимально відповідають 

потребам ринку праці, що стимулює розроблення державної політики підвищення 

продуктивності ЗВО, а це змушує їх працювати відповідно до ринково конкурентних 

механізмів, розширюючи потенціал та збагачуючи місію ЗВО. Соцієтальний вплив 

ІВО загалом та в Україні зокрема видається  багатоаспектним та різноплановим 

(табл. 2). 
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Таблиця 2 

SWOT-аналіз реалізації ІВО 

Strengths (сильні сторони) Weaknesses (слабкі сторони) 

Національний рівень : 

- гармонізація законодавства відповідно до вимог ЄПВО;  

- грантова підтримка розвитку вищої освіти; 

- запозичення прогресивного досвіду; 

- популяризація вітчизняної системи вищої освіти та академічних традицій. 

1. Інституційний рівень : 

- візуалізація ЗВО на ринку освітніх послуг; 

- взаємовплив результатів вхідної академічної мобільності та інтернаціоналізації «вдома»; 

- фінансові прибутки. 

2. Індивідуальний рівень : 

- досвід міжкультурної комунікації; 

- прирощення навичок мультикультурності та толерантності; 

- досвід навчання (і, можливо, роботи) в іншому соціокультурному просторі.  

Національний рівень:  

- неунормованість ІВО; 

- - відставання в упровадженні засад європейської мовної політики; 

- - потреба в реформуванні засад викладання та вивчення англійської мови в системі університетської освіти. 

1. Інституційний рівень:  

- - переважна відсутність Стратегії ІВО як окремого документа, не частини стратегії розвитку університету, що призводить до 

ситуативного та некомплексної ІВО; 

- - відсутність конкурентоспроможних англомовних програм, що призводить до незначних рейтингових позицій; 

- консьюмеризм в ІВО (грантоїдство, економічний зиск), фрагментарна стратегія. 

2. 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). 

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 розроблення 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. 

Національний рівень: 

- 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.  

Отже, неспростовним фактом є те, що вища освіта являє собою важливий інститут 

розвитку та 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. У 

свою чергу, ІВО формулює запит на дотримання балансу між упровадженням 

прогресивних міжнародних розробок та концепцій та збереження національних 

традицій та соцієтальних цінностей. 

Проаналізовано ієрархію наднаціональних та національних імперативів у вищій 

освіті та акцентовано, що прерогативою держави є визначати зміст освіти і систему 

освіти в рамках парадигми освітньої політики ЄС за обов’язкового дотримання та 

сприяння культурному та мовному різноманіттю, якості вищої освіти, узгодження 

нормативно-правової бази. Така субординація, з одного боку, ускладнює роботу ЗВО 

через різні очікування внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів, виклики ІВО, швидкий 

розвиток технологій. З іншого ж боку, зовнішня ціннісна парадигма єднає 

університети, наділяє функціями артикуляції та виховання основних цінностей і 
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чинить вплив на методи діяльності.  

Визначено, що ІВО в частині академічної мобільності та інтернаціоналізації вдома 

сприяє вихованню мультикультуралізму та толерантності, гуманізму і виключає будь-

які прояви шовінізму, нацизму, расової нетерпимості.  

Досліджено такий аспект стратегії глобальних асиміляцій у галузі освіти, як 

збереження соціокультурної ідентичності в мультикультурному просторі на 

особистісному, інституційному та державному рівнях. З’ясовано, що саме ІВО, яка на 

макрорівні традиційно виступає як прискорювач мобільності, асиміляції, адаптації й 

напрацювання спільних галузевих вимог та стандартів, на мікрорівні здатна 

виступати каталізатором прирощення національної та соціокультурної 

самоідентифікації її учасників. 

Встановлені підстави негативного сприйняття ІВО в суспільстві та академічних 

колах, серед яких домінантними є певні шахрайські механізми, а саме так звані 

«фабрики дипломів» або «фабрики ступенів» (diploma/degree mills), які значно 

нівелюють закладені в ІВО цінності. У цьому контексті наголошено, що країни з 

відкритими регуляторними рамками, як Австрія, Нідерланди або Норвегія, мають 

менше проблем при реалізації міжнародної освіти, оскільки такі відкриті системи, як 

правило, поглинають неофіційну вищу освіту, підпорядкувавши її нормам офіційної 

вищої освіти й упровадивши певний контроль. На підставі заявленої проблеми 

розкрито сутність концепту «етична інтернаціоналізація». 

З’ясовано, що Стратегія ІВО як програмний документ є лише в 22 зі 195 країн 

(11 %): Австралії, Бельгії, Канаді, Кубі, Данії, Естонії, Фінляндії, Німеччині, Ірландії, 

Японії, Казахстані, Південній Кореї, Литві, Малайзії, Нідерландах, Новій Зеландії, 

Норвегії, Франції, Сінгапурі, Іспанії, Швейцарії та Великобританії, що наштовхує на 

такі висновки:  

а) європейські держави становлять більшість у цій категорії, вони є лідерами за 

показниками вхідної академічної мобільності, попит ІВО перевищує спроможність та 

потенціал регулювання на інституційному рівні, тому було упроваджено подібний 

державний механізм; Великобританія, Австралія та Канада також потребували 

документального впорядкування всіх аспектів міжнародного освітнього 

співробітництва, оскільки разом із США є найзатребуванішими провайдерами 

англомовних програм; 

б) економічні аспекти домінують над іншими: 77 % країн, які мають стратегію 

ІВО, є членами ОЕСР. 

Відмічається, що причиною слабкої динаміки реалізації багатьох прогресивних 

міжнародних тенденцій в Україні є інституційна слабкість через неготовність органів 
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державного управління віддати більші повноваження університетам, що, в умовах 

перерозподілу повноважень від держави до ЗВО, є суттєвою проблемою. Для 

врахування в державній політиці реформування галузі вищої освіти України наведено 

багатоаспектний компаративний аналіз європейських практик інституційного 

адміністрування, розподілу повноважень та демонополізації процесу прийняття 

рішень. Розглянуто вимоги до претендентів та процедуру призначення/обрання 

ректора, контрольних органів і відмічається, що подвійні управлінські структури в 

європейських ЗВО є більш поширеними, ніж унітарні, що убезпечує від 

монополізації повноважень. Крім того, зовнішні стейкхолдери все більше 

залучаються до процесу прийняття рішень, це гарантує демократичність та 

прозорість та повинно практикуватися вітчизняними ЗВО. 

Зміст четвертого розділу – «Функціональні моделі державного управління 

освітніми процесами» – складають матеріали, у межах яких висвітлено державні та 

інституційні підходи до управління освітніми процесами та ІВО. 

Встановлено, що процесу теоретизації підходів до управління вищою освітою 

властиві два підходи: з точки зору реформ та процесу прийняття рішень, відмічаючи 

автономність науки та обмежену роль держави, або з точки зору звичаєвої практики 

та взаємодії всередині системи вищої освіти держави. На базі цих підходів було 

розроблено три концепції управління вищої освітою: перша декларує, що роль 

держави проявляється виключно в забезпеченні самостійності вищої освіти, яка 

характеризується високим ступенем ізольованості попри її залежність від державного 

фінансування; друга концепція відводить державі важливу роль у посередництві в 

інтересах суспільства та розвитку ЗВО шляхом здійснення, керування та контролю не 

у викладанні, а в науці та дослідженнях, розмежовуючи тим самим функціонал ЗВО; 

третя підкреслює роль ринкових законів в управлінні вищою освітою, викладання і 

дослідження визначає товаром, а не суспільним благом.  

Акцентовано, що перегляд ролі національної держави, «вичерпування» її, втрата 

функцій, легітимності та авторитету у процесі децентралізації, інтеграції та 

розмивання її кордонів під впливом законів глобалізації, великих ТНК та неурядових 

організацій відбувся і в галузі вищої освіти. З-поміж іншого, йдеться про скорочення 

впливу держави в галузі вищої освіти на користь регіональних акторів або 

делегування більших повноважень «на місця» в ході децентралізації.   

Висвітлено умови та наслідки зміни підходів до створення суспільної моделі 

вищої освіти у ХХ ст. з елітарної на масову, яка сприяла появі ІКТ, посиленню 

комерційних та некомерційних зв'язків між країнами та ЗВО, розмиванню меж 

відповідальності між усіма стейкхолдерами вищої освіти (ЗВО, уряди, фінансові 

організації, профспілки, інші учасники ринку освітніх послуг), створенню передумов 

для започаткування ІВО з метою забезпечення державної та інституціональної 
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економічної конкурентоспроможності, іноді за допомогою більших бонусів під час 

працевлаштування для нерезидентів.  

Актуалізовано, що сучасний характер освітньої політики багатьох держав надає 

здобувачам освіти вибір провайдерів формальної, інформальної, неформальної 

освіти, що сприяє збільшенню чисельності освічених людей, стимулює системи 

державного управління до належного унормування та евалюації результатів такого 

навчання. З огляду на дедалі більшу економічну домінанту університетської освіти 

інформальна та неформальна освіти створюють конкуренцію, причому водночас 

самій системі вищої освіти в державі. Наголошено, що в Україні відсутні механізми 

визнання документів про інформальну освіту та оцінювання результатів навчання.   

Проведено компаративний аналіз механізмів державного управління та систем 

вищої освіти європейських держав, на підставі якого встановлено два різних підходи: 

більш централізоване управління в «особі» профільного міністерства з більше чи 

менше розгалуженою структурою та більш розгалужена система управління 

секторальним розвитком. Дійдено висновку, що домінує підхід, який базується на 

чіткій субординації, прозорості та підзвітності; політика управління вищою освітою 

на підставі Стратегії галузевого розвитку у чіткій відповідності до Стратегії розвитку 

держави; широка автономія ЗВО за умови розумної кореляції механізмів 

інституційного та державного управління, прирощення інноваційних та дослідних 

функцій вищої освіти. 

Досліджуючи державну політику управління ІВО, великої уваги дисертантка 

приділяє успішним практикам іноземних держав. На основі власного досвіду участі у 

програмах малих грантів та академічної мобільності в рамках «Еразмус+» розкрито 

нормативно-правові засади та інституційні підходи до реалізації ІВО у Франції, 

Італії, Іспанії, а також, посилаючись на оприлюднені документи та статистику, 

з’ясовано  пріоритети Канади, Японії, Китаю та Польщі у сфері ІВО. Встановлено, 

що стратегії ІВО цих держав є всеохоплюючими (комплексними), з чіткою ієрархією 

державних та інституційних механізмів, які націлено на стимулювання вхідної 

академічної ступеневої мобільності, розвиток стратегічного партнерства та спільних 

програм.  

Зазначено, що слабку динаміку ІВО в Україні пов'язано з відсутністю правових 

інструментів і неефективною державною політикою в цій сфері. На підставі 

вищезазначеного огляду державних політик управління ІВО спростовується 

аргументація слабкої динаміки ІВО в Україні відсутністю національної стратегії як 

програмного документа, адже вона є лише в 11 % держав світу. 

У п’ятому розділі – «Конструкти формування та реалізації державної політики 
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управління інтернаціоналізацією вищої освіти в Україні» – розглядається еволюція 

теорії, філософії та методології дослідження ІВО в контексті реформ у вищій освіті 

України з докладним вивченням їхніх конституційно-правового закріплення, змісту 

та мети. У розділі також здійснено огляд переваг та недоліків ІВО для системи 

органів державного управління та оцінено вітчизняний державно-управлінський 

потенціал у цій сфері. Важливим аспектом розділу є запропонований перелік заходів 

для вдосконалення управлінської діяльності, спрямованої на розвиток ефективної 

державної політики у сфері ІВО. 

Огляд наукового доробку вітчизняних дослідників та державно-управлінських 

ініціатив у сфері міжнародної співпраці в галузі вищої освіти демонструє зростання 

зацікавленості в різних аспектах ІВО в міру долучення України до регіональних 

освітніх процесів, проте характеризується перевагою кількісних показників над 

якісними і трендовості над усвідомленою мотивацією. Проведено паралель між 

ступенем теоретико-методологічного вивчення та висвітлення теми ІВО та 

динамікою розроблення державної стратегії її ефективної реалізації в Україні.  

Фокус уваги становить якість та зміст наукових публікацій, освітніх реформ та 

нормативно-правового закріплення досліджуваних питань. Проведено умовну 

періодизацію публікаційної активності та конституційно-правових реформ із метою 

встановлення еволюції наукової думки та управлінської стратегії у сфері ІВО.  

Вітчизняний науковий дискурс звертався до теми ІВО ще до підписання 

Болонської декларації і не в контексті глобалізаційних ринкових настанов, а в 

екзистенційному та гуманістичному контексті (М. Михальченко, 1996). Однак до 

1999 р. майже ніхто не послуговувався терміном «ІВО». Період 1999–2005 рр. 

характеризується зростанням уваги до теми ІВО завдяки регіональним процесам у 

галузі вищої освіти, проте брак досвіду українських освітян та управлінців спонукав 

до передруку статей зарубіжних теоретиків та нечисленних вітчизняних учасників 

міжнародних академічних обмінів, що призвело до хибного вживання та трактування 

термінів, описового характеру публікацій та квазіреформ у системі стандартів вищої 

освіти і переліку кваліфікацій. Протягом 2005–2013 рр. спостерігається поступове 

прирощення теоретичного та практичного досвіду та розуміння процесів у галузі 

вищої освіти в Європі, що оформилось у Національну рамку кваліфікацій (2011), 

Національний освітній глосарій (2011), значного розвитку також здобула міжнародна 

академічна мобільність. Однак більш  усвідомленими наукові публікації та державні 

реформи стали з підписанням Угоди про асоціацію між ЄС та Україною (2014), 

запуском і долученням України до програми ЄС «Еразмус+», прийняттям Закону 

України «Про вищу освіту» (2014), першою солідною концептуалізацією ІВО у 

«Національному освітньому глосарії: вища освіта». Одноосібні публікації теж стають 

більш осмисленими та аналітично-прогностичними.  

Встановлено, що якісне наукове обґрунтування важливості ІВО стимулювало 
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державно-управлінські процеси в цій сфері. Наприклад, актуалізація важливості 

мовної та міжкультурної комунікації привела до перегляду ситуації з вивченням 

іноземних мов у державі та популяризації найпоширеніших європейських мов.  

2016 р. марковано як перехід на якісно новий етап, коли в Україні починають 

з’являтися монографії, навчально-методичні розробки, колективні видання, наукові 

проєкти на тему ІВО в рамках програм «Темпус», напряму Жана Моне програми 

«Еразмус+» та ін.  

Формулюється висновок про декларативний характер більшості з цих документів, 

прийнятих у відповідь на вимоги ЄС та міжнародної спільноти, брак дієвих 

документів стратегічного характеру, а відсутність чіткої координації дій між 

суб’єктами управління та механізмів притягнення до відповідальності за неякісне 

формування чи виконання державної політики звели нанівець навіть 

найпрогресивніші ідеї. Наведено перелік першочергових і досі нормативно 

неунормованих та нереалізованих завдань: рекрутингу на навчання до України, 

забезпечення повного циклу адаптаційних умов для студентів-іноземців, узгодження 

політики органів державної влади, задіяних у реалізації ІВО (МОН України та 

спеціальні агентства/центри у його складі, СБУ, МЗС, МВС та ДМС у його структурі, 

інші міністерства та відомства, НАБУ, НАЗК, ГПУ).  

Окреслено шляхи оптимізації та взаємодії національного державно-

управлінського потенціалу та ІВО. Серед інструментів впливу ІВО перераховано 

таке: 1) ІВО сприяє долученню держави до транснаціональних процесів та чинить 

іміджевий вплив (наприклад, через підписання рамкових договорів, декларацій, 

хартій і належне виконання зобов’язань за ними; своєчасне і якісне виконання пакета 

завдань у рамках наукових проєктів, чесне витрачання виділених грантів тощо);          

2) ІВО чинить пролонгований позитивний ефект на розвиток держави, незалежно від 

політичних фігур при владі (особливо актуально в контексті вхідної ступеневої 

академічної мобільності, коли академічний рівень ЗВО береться до уваги більше, ніж 

імідж осіб при владі. Сюди ж можна віднести і функціонування мереж випускників 

(alumni network); 3) ІВО стимулює розвиток суміжних галузей державного 

управління; 4) ІВО містить у собі також ризикоформуючий потенціал для держави та 

її безпеки.  

Укладено перелік обґрунтовано найважливіших аспектів, що негативно впливають 

на спроможність органів державного управління успішно упроваджувати ІВО, а саме: 

1) неефективна кадрова політика, відсутність кадрового резерву, призначення навіть 

на керівні та стратегічні посади не за професійними якостями, а через кумівство, 

родинні зв’язки, за гроші; 2) дотримання курсу демократичного розвитку та 

трансформацій відповідно до взятих на себе зобов’язань перед ЄС у зовнішній 

політиці держави та її галузевому розвитку; 3) неусвідомлена державна галузева 
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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 розроблення 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 умовах посилення 

міграційних процесів та ізоляції держав у зв’язку з пандемією коронавірусу;                    

4) квазіреформи, консьюмеризм у міжнародних освітніх відносинах, грантоїдство 

тощо. 

 

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 вітчизняному 

науковому дискурсі, хибний переклад та неусвідомлене послуговування категорійним 
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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 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 
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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. 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 
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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 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 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 
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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, 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 
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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 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 



 30 

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». 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 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.  
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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, 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 
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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 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. 

Стратегія ІВО України повинна бути всеохопною і встановлювати імперативи на 
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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.  
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Костюк Т. О. Теоретико-методологічні засади державної політики у сфері 

інтернаціоналізації вищої освіти в Україні. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного 

управління за спеціальністю 25.00.01 «Теорія та історія державного управління». – 

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України, Харків, 2020. 

 

Дисертаційне дослідження спрямовано на розв’язання двоєдиного завдання: 

окреслити теоретико-методологічні засади розвитку міжнародного компонента вищої 

освіти, відомого в усій сукупності своїх проявів як «інтернаціоналізація вищої 

освіти» (ІВО), та акцентувати її стратегічний пріоритет для системи державного 

управління України через економічні, політичні, соціальні та академічні вигоди, 

пов'язані з нею задля розроблення адекватної державної політики у сфері ІВО. 

У роботі висвітлено доктринальні засади різних типів міжнародних процесів у 

вищій освіті, досліджено перспективи подальших видозмін, сформовано докладний 

тезаурус зазначених освітніх та супутніх державно-управлінських процесів, 

встановлено їхні ціннісно-ідейний зміст та роль у державному будівництві. 

Враховуючи сучасні тенденції розвитку ІВО в Україні та світі, розширено 

категорійний апарат термінами «інтернаціоналізація навздогін», «вимушена 

інтернаціоналізація» та новим терміном «е-інтернаціоналізація», який відображає 

іммобільний мережевий характер реалізації традиційно «мобільних» аспектів ІВО.  

Доведено, що сучасний стан розвитку ІВО в Україні є орієнтованим на 

результати, а не на процес, тому часто статистика демонструє відчутну диспропорцію 

якісних та кількісних показників; процес ІВО на інституційному рівні перетворився 

на бренд-менеджмент, а не 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 зисками, небагато ЗВО України мають якісні 

освітні курси англійською мовою, що сукупно значно знижує 

конкурентоспроможність їх на світовому ринку освітніх послуг.       

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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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" (IHE) 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 IHE field.  

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, in Ukraine there is no comprehensive theoretical and methodological study 

of the causes of IHE origin and evolution, scientific substantiation of the importance of this 

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

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

permanent, spanning about three decades, the regional scientific community is currently in 

process of reviewing values, reformulating policies, and resetting the priorities of 

intergovernmental engagement in higher education for the next decade, by 2030, so its 

study is timely important for domestic policy making. 

The research 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 IHE development in Ukraine and the entire world, the categorical 

apparatus has been expanded with the terms "pursuit internationalization", "forced 

internationalization" and a totally new author suggestion – "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 used sources 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 
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documents, development strategies, internationalization strategies, corporate standards; 

scientific publications of foreign and Ukrainian theorists, methodologists and researchers of 

IHE and its constituent components, transcripts of meetings of leading stakeholders, 

materials of conferences, webinars, presentations etc. 

The coverage of educational processes in the context of governmental control, political 

and legal setting and administration of IHE process at all levels is considered to be the 

significant achievement of the thesis. 

It is proved that the current IHE development in Ukraine is oriented to anyhow reach 

goals for assimilation with the European educational space more than to provide high 

quality process, so statistics often demonstrate that qualitative indicators overwhelm the 

quantitative ones; the IHE process at the institutional level has become a brand 

management rather than a comprehensive IHE action plan; not all HEIs have the 

Internationalization Strategy as a separate program document; the economic benefit of 

providing educational services to foreign students dominates the image ones at the state and 

institutional levels, not all HEIs have high-rate English courses and all this significantly 

reduces HEI’s competitiveness on the world market of educational services. 

In order to establish positive dynamics of changes and to develop an effective state 

policy in IHE field, the thesis deploys the system of regularities and causal relationships 

that not only determine external and internal processes in the field of higher education, but 

also determine the vector of reforms in foreign policy, social and youth policy, labor 

market, public administration, management of education and science, ideological and 

societal values etc., and therefore is regarded as a catalyst for systemic changes, a powerful 

element of public policy and national security.  

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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