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Актуальність теми дисертації, зв’язок з науковими програмами, 
темами.

Глобалізація та технологічні зміни є двома важливими факторами, які 
вплинули на появу економіки, заснованої на знаннях, в період панування якої 
роботодавці висувають низку серйозних вимог до випускників. Серед таких 
вимог чільне місце займає широкий спектр компетентностей та навичок, 
необхідних у глобалізованому світі. Саме виробленню вищеперерахованих 
навичок активно сприяє інтернаціоналізація вищої освіти (ІВО).

Окрім особистісного рівня ІВО має політичне, економічне, академічне, 
культурне, соціальне обґрунтування. Політичне обґрунтування ІВО полягає у 
тому, що вона розглядається як можливість зміцнення національної 
ідентичності та розвитку дипломатичних відносин між країнами, а, отже, 
зачіпає питання національної безпеки, добросусідства та інтеграційних 
інтенцій. Економічне обґрунтування ІВО полягає в тому, що завдяки участі у 
програмах академічної мобільності випускники ЗВО володіють необхідними 
для ринку праці компетентностями, а реалізація програм академічної 
мобільності та грантрайтинг є відчутним економічним підґрунтям розвитку 
ЗВО, зростання привабливості університетів держави. Академічне 
обґрунтування ІВО - це можливість досягнення міжнародних стандартів та



уніфікованих підходів у навчанні та дослідженнях шляхом співпраці з іншими 
установами з усього світу.

Культурне і соціальне обґрунтування є також вагомим, адже ІВО сприяє 
поліпшенню міжкультурного розуміння, мультикультуралізму, підвищуючи 
при цьому соціальну відповідальність університетів перед випускниками та 
громадами, що є важливим у сучасному світі.

Гармонізація законодавства та реалізація реформ у галузі вищої освіти з 
метою упровадження європейських стандартів університетської освіти стали 
каталізатором процесу теоретико-методологічного пізнання, концептуалізації 
та реалізації ІВО в Україні. Ми є свідками формування зрозумілої та відкритої 
для міжнародної спільноти системи вищої освіти України через її інтеграцію в 
європейський і світовий простір. Проте незавершеність процесу політико- 
правого зближення з ЄС накладає відбиток на характер галузевих відносин, що 
реалізуються без належного стратегічного планування.

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, а більшість національних і регіональних 
рамкових документів чинні до кінця 2020 р. (Болонська декларація, Велика 
хартія університетів, програма ЄС «Еразмус+», «Horizon 2020» та ін.).

Важливість роботи доведено також фактом використання окремих її 
положень та результатів у процесі реалізації наукової теми ПрАТ «ВНЗ 
«Міжрегіональна академія управління персоналом» «Теоретико-методологічні 
основи становлення української державності і соціальна практика: політичні, 
юридичні, економічні і психологічні проблеми» (номер державної реєстрації 
0113U007698), в рамках якої автором висвітлено аспекти політико-правового 
забезпечення, суспільну значущість, перспективи, економічний зиск та 
ризикоформуючий потенціал для держави та ЗВО, що виникають в ході 
реалізації ІВО.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх вірогідність

Високий рівень обґрунтованості наукових положень, висновків, 
рекомендацій, сформульованих у дисертації Костюк Т.О., їх вірогідність 
забезпечені:

-  професійним вирішенням авторкою низки наукових завдань, що 
сприяло реалізації поставленої мети дослідження, та відповідністю структурно- 
логічної схеми дослідження визначеній меті: кожен наступний розділ чи 
підрозділ органічно пов’язаний з попереднім і доповнює його;
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-  використанням широкої джерельної бази за темою дисертації і 
достатнім масивом аналітичних даних як українською, так і іноземними мовами 
(англійською, французькою);

-  відповідністю предметної спрямованості дисертаційного дослідження 
паспорту наукової спеціальності 25.00.01 «Теорія та історія державного 
управління»;

-  достатньою географією та великою кількістю напрямів в апробації 
отриманих результатів на науково-практичних конференціях, у тому числі й 
міжнародних.

Достовірність та наукова новизна одержаних результатів
Ознайомлення зі змістом дисертації, основними публікаціями та з 

авторефератом дозволяє стверджувати, що поставлену в дослідженні мету 
виконано. Це знайшло відображення в основних положеннях роботи, які 
сформульовані автором особисто і характеризуються певною науковою 
новизною.

Зокрема, дисертанткою 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 відтворює цілісну наративну структуру й дозволяє позбутися 
термінологічної плутанини та неусвідомленого послуговування англомовними 
термінами.

Уведено в науковий обіг поняття «е-інтернаціоналізація» -  як спосіб 
налагодження процесів, контактів між інституціями однієї держави та їхніми 
зарубіжними партнерами у сфері зовнішніх освітніх зносин, спрямованих на 
розвиток ІВО та досягнення її основної мети, які через тимчасові регіональні чи 
світові обмеження відбуваються без фактичного перетину кордонів, засобами 
цифрових технологій в е-форматі, але при цьому не є частиною чинного 
процесу дистанційного навчання, а також взаємодії органів державного 
галузевого управління однієї держави та відповідних органів інших держав 
та/або міжнародних освітніх організацій з метою контролю й унормування 
вищезазначеного способу реалізації ІВО.

Сформульовано авторський підхід до концепту «вимушена 
інтернаціоналізація», зміст якого розкривається через компаративний аналіз 
методів взаємодії органів публічної влади й освітніх інституцій за умов 
зростання вимушеного спонтанного переміщення осіб (зміна місця 
проживання) та глобальної пандемії СОУЮ-19, що одночасно формує
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комплекс завдань як для галузі вищої освіти, так і для органів публічної влади 
України.

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.

Автором 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 документу «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 візуалізац ї на 
міжнародній арені та покращанню рейтингів, підвищенню загального та 
галузевого позитивного іміджу держави в регіоні та світі, розвитку 
партнерських відносин і поширенню добрих практик;

-підхід до розкриття сутнісних характеристик різних типів освіти/навчання 
(формальної, неформальної, інформальної) з обґрунтуванням необхідності 
їхнього законодавчого розмежування та закріплення, термінологічної 
конкретизації на підставі доведеної важливості для розвитку освіти та ІВО в 
Україні, яка набула особливої актуальності в період пандемії коронавірусу 
Соуісі- 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
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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 шляхом упровадження авторського методу «ЗО-аналізу», який 
розглядає кожну істотну складову досліджуваних процесів за методом «ЗО- 
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).

Таким чином, змістовне наповнення пунктів наукової новизни дійсно має 
теоретичне та практичне значення, як для науки державного управління, так і 
для реалізації її представлених розробок на практиці в питаннях управління 
освітою.
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Повнота викладу основних положень дисертації в опублікованих 
працях

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).

Кількість, обсяг та зміст друкованих праць відповідають вимогам МОН 
України щодо публікацій основного змісту дисертації на здобуття наукового 
ступеня доктора наук і надають авторці право публічного захисту дисертації'.

Детальний аналіз представлених рукопису та автореферату дисертації дає 
підстави констатувати ідентичність автореферату й основних положень 
дисертації. Наведені в авторефераті наукові положення, висновки і 
рекомендації у повному обсязі розкриті й обґрунтовані в тексті дисертації.

Практичне значення роботи
Висновки повністю відповідають сформульованим завданням та змісту 

самої роботи та випливають з її основних положень. Дисертантка вдало 
формулює основні результати дослідження, які викладені у тому числі і у 
структурний частині автореферату.

Практична значущість одержаних результатів полягає у використанні 
науково-методологічних узагальнень та практичних рекомендацій дисертантки 
у практичній діяльності органів виконавчої влади, а також у навчальному 
процесі.

Наукові рекомендації, висновки, пропозиції, отримані в дисертації, були 
враховані і використані: 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 «МАУГ1» 
(довідка від 10 лютого 2020 р.).

Оцінка змісту дисертації, її завершеності та відновідності 
встановленим вимогам

Дисертацію виконано у формі рукопису. Обсяг і структура роботи 
зумовлені поставленими завданнями та можливостями джерельної бази; обсяг
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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.

Структура дисертації логічно побудована і сприяє розкриттю теми 
дослідження, виконанню поставлених завдань. Дисертація та автореферат 
оформлені відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України, що 
висуваються до такого роду наукових робіт. Зміст автореферату ідентичний 
основним положенням дисертації.

Зауваження та дискусійні положення щодо змісту дисертації
Позитивно оцінюючи дисертацію Костюк Т.О. та відмічаючи високий 

рівень проведеного автором наукового дослідження, вважаю за необхідне 
представити власні зауваження, побажання щодо змісту роботи, а також 
вказати на окремі її положення, що викликають наукову дискусію.

1. Погоджуючись з основними пунктами запропонованої новизни, 
зауважимо, що, на наш погляд, їх пріоритетність в опції «вперше» не у повній 
мірі відповідає меті дослідження, де мова іде про «формування і реалізацію 
відповідної державної політики», а не розробці терміносистеми і введенню у 
науковий обіг понять та концептів( стор. 25, 29 ). Головним досягненням 
дисертації, що підтверджує логіка дослідження, є саме обґрунтоване авторське 
бачення системи заходів щодо формування ефективної державної політики в 
сфері ІВО та забезпечення умов її реалізації (стор. ЗО ).

2. Дисертацію підготовлено у межах спеціальності «теорія та історія 
державного управління». І авторка неодноразово розглядає ретроспективу 
процесів інтернаціоналізації освіти в світі, Європі і в Україні. Окремо відмічає 
що українські університети з моменту їх утворення на початку XVII ст. вже 
стали суб’єктом міжнародних відносин у сфері знань( стор.39). Виходячи з 
цього, було б цікаво і в науковому плані корисно, якби в роботі було 
запропоновано авторське розуміння етапів та періодів процесу 
інтернаціоналізації вищої освіти на українських землях.

3. У дисертації було опрацьовано підхід щодо умовної періодизації 
процесу реформування галузі вищої освіти та науки з урахуванням 
прогресивності прийнятих нормативно-правових документів( стор. 462 -463). 
Загалом погоджуючись на наведені аргументи та факти, хотілося би побачити 
позицію дисертантки щодо відповідності сучасності змісту чинного Закону 
України «Про вищу освіту», до якого вже було внесено більше трьох десятків 
поправок, змін та доповнень, що говорить, як мінімум, про його 
недосконалість. Одним з результатів дослідження могли б бути власні
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пропозиції науковця щодо нової редакції цього Закону, особливо в частині 
впровадження ІВО в Україні.

4. Вища освіта в Україні знаходиться на етапі трансформації і 
гуманітарна складова Угоди про асоціацію Україна -  ЄС визначає вектори 11 

розвитку. Виходячи з такої диспозиції варто було б докладніше 
проаналізувати внутрішні чинники, які можуть загальмувати прогрес або стати 
на заваді ефективному запозиченню світового досвіду та реалізації в Україні 
«добрих практик» урядування та адміністрування ІВО.

5. Позитивно в цілому оцінюючи практичну спрямованість
запропонованих автором пропозицій, зауважимо, що рівень їх впровадження не 
в повній мірі відповідає рельєфу і універсальності представлених в дослідженні 
наукових узагальнень. Система державного управління освітою та певними 
напрямками міжнародних відносин регулюється низкою нормотворчих і 
профільних інституцій, серед яких є Верховна Рада України, Міністерство 
освіти і науки України та ін. Суспільство відчуває недоліки в їх діяльності і 
місія науки, а у даному випадку, науковий доробок Т.О. Костюк, допомогти 
органам влади оволодіти новітніми технологіями управління.

6. Україна представляє собою визнаний суб’єкт міжнародних освітніх 
відносин. Але владні інституції недостатньо ефективно використовують такий 
її статус. Хотілося б бачити в дисертації більш чіткий план дій та рекомендацій 
для органів державної влади щодо активізації залучення іноземних здобувачів 
вищої освіти до України для реалізації програм ступеневої мобільності з 
дотриманням балансу якості вхідної студентської мобільності. В цьому 
контексті головним моментом є покращення іміджу вітчизняної вищої освіти та 
підвищення рівня впроваджуваних нею послуг.

Висловлені зауваження і побажання не применшують загальної високої 
оцінки рівня виконання дисертаційної роботи, її теоретичної цінності та 
практичної значущості.

Загальний висновок
З огляду на актуальність теми, рівень розробленості новизни одержаних 

результатів, їх важливість, обґрунтованість, достовірність, єдність змісту, 
наукову цінність сформульованих теоретичних положень, висновків і 
практичних рекомендацій дана дисертація є самостійною, кваліфікованою 
науковою працею, в якій вирішено актуальну наукову проблему -  формування 
теоретико-методологічних засад формування державної політики у сфері 
інтернаціоналізації вищої освіти в Україні.

Вважаю, що дисертаційна робота «Теоретико-методологічні засади 
державної політики у сфері інтернаціоналізації вищої освіти в Україні» за своїм
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змістом, науковою і практичною значимістю та оформленням відповідає 
встановленим вимогам «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння 
вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 р. із змінами, внесеними 
згідно з Постановою КМ № 656 від 19.08.2015 р., а її авторка - Костюк Тетяна 
Олександрівна -  заслуговує на присудження наукового ступеня доктора наук з 
державного управління за спеціальністю 25.00.01 -  теорія та історія державного 
управління.
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