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Наразі Україна у своїй державній політиці переслідує курс євроінтеграції, що
передбачає входження нашої держави до економічного, освітнього та культурного
простору ЄС. Важливою складовою євроінтеграції є Болонський процес, націлений на
створення єдиної європейської зони вищої освіти шляхом об’єднання національних
систем освіти різних країн. У цьому контексті в системі вищої освіти України, яка виконує
функції з підготовки кадрів, постає важливе завдання зі створення спеціальних умов для
набуття фахівцями знань та навичок професійного спілкування у міжнародному просторі,
до яких можна віднести спілкування іноземною мовою, здійснення міжнародного
фандрайзингу. Таким чином, сьогодні вищі навчальні заклади стають перед необхідністю
формування власної ефективної міжнародної політики та інтенсифікації міжнародної
діяльності в умовах процесів євроінтеграції та світової конкуренції на ринку праці. З цим
пов’язані такі практичні завдання, як налагодження інтернаціонального співробітництва,
впровадження європейських стандартів якості освіти, розвиток студентської мобільності в
українських університетах. Але вибір підходів та розробка механізмів виконання
поставлених завдань в ринкових умовах здійснення освітньої діяльності потребують
наукового економічного обґрунтування, що зумовило вибір та актуальність теми
дослідження.
Проблемам розвитку ВНЗ України приділено достатньо багато уваги науковців та
освітян. Загальні аспекти освітньої політики України та напрями її розвитку висвітлено у
фундаментальних працях таких вчених, як В. Кремень [10], Г. Півняк [11], М. Степко [12],
В. Салов [13], П. Тронько, О. Удод та інші. Проблемам впровадження системного підходу
в управлінні вищими навчальними закладами присвячено дослідження А.А. Роскладки,
В.М. Салогубова [1,3]. Вчені Л.М. Віткін, С.М. Лаптев розглядають питання забезпечення
ефективного контролю якості надання освітніх послуг [2]. Роботи В.М. Шевченко
присвячено удосконаленню організаційного механізму державного управління діяльністю
ВНЗ в контексті необхідності підвищення рівня їх автономії [4]. Разом з цим, питанням
економічного обґрунтування концептуальних засад міжнародної політики ВНЗ України
увагу приділено не достатньо, тому ця тема потребує подальшого розкриття.
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Таким чином, метою дослідження, результати якого викладені в даній статті, є
економічне обґрунтування вибору напрямів міжнародної діяльності, на основі яких формується
міжнародна політика ВНЗ. Для досягнення поставленої мети було виконано наступні завдання.
Здійснено порівняльний аналіз показників міжнародної діяльності, нормативно встановлених
Міністерством освіти та науки, молоді та спорту України, з прийнятими у ВНЗ Європи та
США. Визначено-основні статті витрат на здійснення міжнародної діяльності та встановлено їх
співвідношення з доходами у ВНЗ України.
В Україні з 2009 року діє система рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних
закладів, яку було запроваджено для стимулювання підвищення якості та
конкурентоспроможності вітчизняної вищої освіти [5-7]. Наказом МОНМС України № 1185 від
24.12.2009 [5] була затверджена методика рейтингового оцінювання діяльності вищих
навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. Змістовна складова даної методики містить 86
показників діяльності, які утворюють 7 тематичних напрямів, один з яких присвячено
міжнародній діяльності ВНЗ.
Тематичний напрям, який містить показники щодо результатів міжнародної діяльності
ВНЗ, має назву «Міжнародна інтеграція» і включає шість основних показників, кожен з яких
відображає певний вид діяльності, результати якої повинні сприяти просуванню ВНЗ у
рейтинговій шкалі ВНЗ України в цілому. Наприклад, за законодавством України, міжнародна
активність ВНЗ має ґрунтуватися на таких видах діяльності як участь у міжнародних [рантових
програмах, залучення іноземних студентів, направлення викладачів та студентів на стажування
за кордон тощо (рис. 1).
Однак, вивчення досвіду діяльності провідних світових вузів показує, що існує набагато
ширше різномаїтгя форм ведення міжнародної діяльності. У закордонних ВНЗ цьому сприяє
достатньо високий у порівнянні з українськими ВНЗ рівень університетської автономії, яка
передбачає можливість навчальних закладів самостійно обирати вктори розвитку, у т.ч.
міжнародної інтеграції, та розпоряджатися наявними фінансовими ресурсами. На наш погляд,
це свідчить про високий ступінь інтеграції освіти та науки іноземних країн у ринкові відносини.
Слід зазначити, що на відміну від України, де процесс ведення міжнародної діяльності у вищих
навчальних закладах підлягає непрямій стандартизації через введення спеціальних оціночних
рейтингів з переліком ндикативно встановлених показників, у більшості країн світу він не
регулюється державою. Наприклад, у США університети мають високий рівень автономії під
час вирішення різних питань самоврядування та ведення міжнародної діяльності. Це пов’язано
з тим, що в СІЛА відсутній такий державний орган виконачачої влади, який би регулював
питання освітньої, наукової та інноваційної діяльності. Ці функції покладено на спеціально
створену Ассоціацію вузів США. У свою чергу, результати міжнародної діяльності
формуються на основі традицій, навіть не ВНЗ в цілому, а окремих наукових шкіл та наявних
знань і навичок ведення міжнародної співпраці у науково-педагогічних кадрів. Наприклад, в
американських ВНЗ відсутня система обліку кількості угод про партнерство з вузами інших
країн, заходів та напрямів міжнародної співпраці, оскільки окремі підрозділи мають право
формувати власну міжнародну політику, для чого їм надано право підпису та печатки на
документах з міжнародним статусом. Таким чином, базуючись на досвіді провідних
закордонних ВНЗ можна зробити висновок, що перелік напрямів міжнародної діяльності може
бути значно ширшим, ніж пропонується українським законодавством.
Спираючись на вище наведене (див. рис.1), варто відмітити низку протиріч, що виникають
при опосередкованій регламентації та стандартизації міжнародної діяльності ВНЗ України. Поперше, рейтинг націлює університет на активізацію абсолютно конкретних напрямів міжнародної
діяльності, при цьому значна їх частина залишається поза увагою. Тому здійснення важливих
заходів міжнародної діяльності окремими вченими та департаментами може виявитися поза
межами рейтингу. У противному випадку їх треба форматувати під встановлені у рейтингу
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критерії. По-друге, з цієї ж причини виникають протиріччя під час ведення безпосередніх
міжнародних контактах, через неспівпадання в інтересах, стратегічних напрямах і цілях в
українських ВНЗ та їх закордонних партнерах. Адже задля покращення рейтингових показників
український виш повинен співпрацювати саме в цих чітко визначених напрямах. Наприклад,
для оцінки науково-педагогічних кадрів європейських ВНЗ існує показник кількості
прочитаних лекцій та проведених занять у навчальних закладах інших країн, у т.ч. й України.
Для українського ВНЗ процес юридичного прийняття та оформлення закордонного викладача
на роботу пов’язаний з чималими трансакційними витратами та надзвичайно довгою
процедурою оформлення документів. Разом з тим, що запрошення іноземного викладача має
велике значення для підвищення якості навчального процесу у вітчизняних ВНЗ та сприяє
прискоренню євроінтеграції, цей показник не враховується у рейтингових індикаторах
навчального закладу, чим знижує рівень вмотивованості викладачів та адміністрації розвивати
цей напрям міжнародної діяльності.
Окрім зазначеного, аналізуючи перелік рейтингових показників, запропонованих
МОНМС України для загальної оцінки рейтингової позиції ВНЗ, була помічена глибока
проблема відсутності чітко визначеної грані між міжнародною та іншими видами діяльності
ВНЗ, наприклад наукової або навчальної, що спричиняє розпорошеність та неоднозначне
трактування показників щодо віднесення до того чи іншого напряму. В кожному такому
напрямі є показники, які так чи інакше стосуються міжнародної діяльності. Так, наприклад,
такий показник як «кількість наукових праць, опублікованих в зарубіжних виданнях»
відноситься до напряму «Інтеграція науки, творчості та вищої освіти». Але, як правило,
закордонні публікації вчених піднімають престиж університету в світі, а це, в свою чергу, може
сприяти залученню іноземних студентів, розвитку міжнародних контактів, що прямо
відноситься до міжнародної діяльності ВНЗ. Можливо, у загальному підсумку віднесення
показника до того чи іншого напряму діяльності навчального закладу ніяк не вплине на його
рейтинг. Однак, це може виявитися проблемним питанням в організації внутрішньої системи
управління закладом, під час складання тематичних звітів та проведення внутрішньої оцінки
результатів діяльності департаментів університету. Адже за кожним напрямом діяльності ВНЗ
закріплена відповідальна особа, і кожен напрям має свої цілі і задачі. Іноді здійснення наукової
діяльності на міжнародному рівні може виявитися не можливим без сприяння підрозділів
міжнародної діяльності ВНЗ. Виникає проблема розподілу одного результату між декількома
напрямами діяльності. Тому, на думку авторів, для уникнення подвійного рахування одного й
того самого результату за декількома показниками, або, навпаки, віднесення результату тільки
до одного напряму та одного показника, такі види діяльності подвійного значення мають
враховуватись у кожному напрямі діяльності згідно встановленим спеціальним ваговим
коефіцієнтам. У сумі вагові коефіцієнти різних напрямів діяльності ВНЗ, у яких враховується
один і той самий результат, повинні дорівнювати одиниці.
На основі вищенаведеного було досліджено умови, у яких ВНЗ України слід формувати
ефективну міжнародну політику. Через те, що нормативні документи не містять визначення
терміну «міжнародна політика ВНЗ», авторами запропоновано визначати міжнародну політику
ВНЗ, як комплекс стратегічних напрямів, принципів та інструментів, націлених на просування
ВНЗ у світовий освітній простір, налагодження співпраці із закордонними партнерами та
розширення студентської й викладацької мобільності. При цьому різні вітчизняні ВНЗ будуть
вести різну міжнародну політику, тобто активізувати різні напрями міжнародної діяльності,
використовувати різні механізми. Це пов’язано з тим, що міжнародна політика вітчизняних
ВНЗ у нинішніх ринкових умовах напряму залежить від його фінансового стану, його іміджу та
визнання в Україні та світі. Дедалі ця тенденція тільки підсилюватиметься через скорочення
державного фінансування системи вищої освіти України та переходу до принципів повної
самоокупності ВНЗ. Тому постає питання про вибір інструментів для ведення міжнародної
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політики на основі їх економічної оцінки. Для цього визначимо середню вартість деяких
заходів міжнародної діяльності у ВНЗ Україні (табл.1).
Таблиця І
В ар тість окрем их заходів, що є необхідним и д л я р еал ізац ії м іж народної
п о л іти к и ВНЗ
№
з/п

1

2

3

4

5

6

7

Захід

Статті витрат

Закордонні відрядження науковопедагогічних працівників

Європа
проїзд - 3000 грн.
проживання - 1935 грн./5 діб
добові - 1200 грн./5 діб
консульський збір на отримання
візи-385 грн.

Загальна
вартість
6520
грн./особа

США
проїзд -12000 грн.
16240
проживання - 2000 грн./5 діб
грн./особа
добові -1200 грн./5 діб
консульський збір на отримання
візи -10400 грн.
Направлення студентів на
проїзд - 3000 грн.
7375
стажування або виробничу практику
проживання - 2695 грн./тиждень
грн./особа/
до іноземних установ і організацій
добові -1680 грн./тиждень
тиждень
31078 грн. - середня вартість участі
у виставці
44118 грн,проїзд - 3000 грн.
участьу
Участь у міжнародних виставках
проживання - 1935 грн./5 діб
виставці
добові -1200 грн./5 діб
двох осіб
консульський збір на отримання
візи-3 8 5 грн.
Впровадження курсів англійською
450
мовою
450 грн./особа/місяць
грн./особа/
місяць
оформлення закордонного
громадянина в центрі зайнятості 4000 грн.
4000+
Запрошення іноземних викладачів
4500
заробітна платня викладача-3000
грн./місяць,
грн/місяць
забезпечення житлом в готелі
університету -1500 грн./місяць
Підписка іноземні наукові журнали з
високим індексом цитування:
31284 грн/рік
31284 грн
Журнал «Nature» та «Science»
/рік
Фінансова підтримка публікації
наукових робіт викладачів ВНЗ у
міжнародних журналах

2750
грн,/статгя

Складено авт орами
1
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Р О З В И Т О К Е К О Н О М ІЧ Н О Ї ОСВІТИ
Керуючись даними у табл.1, можна підрахувати, що загальна вартість міжнародної
діяльності ВНЗ за умови однократного виконання кожного із перелічених заходів
повністю за кошти ВНЗ становитиме 161 787 грн./рік. При цьому, наприклад, вартість
навчання в середньому за спеціальністю «Правознавство» у непрофільних університетах
становить 11 210 грн./рік. Це означає, що наведений перелік заходів коштуватиме
університетові -більше 14 студентів-контрактників однієї з найпрестижніших
спеціальностей на рік. Якщо взяти за основу вартість підготовки студентів за гірничими
спеціальностями, яка складає 6255 грн. на рік, то кількість таких студентів для здійснення
перелічених міжнародних заходів дорівнює 26.
Аналіз вартості здійснення заходів згідно рейтингових показників міжнародної
діяльності на предмет того, що являється дохідним, а що витратним показав, що більшість
видів діяльності є суто витратними для українського ВНЗ, і лише два з них є дохідними, а
саме - кількість іноземних студентів, що сплачують за навчання в українському ВНЗ, та
кількість отриманих грантів міжнародних фондів. Таким чином, для своєчасного
коректування міжнародної політики постає необхідність в регулярному відстеженні дохідних
і витратних статей, що в свою чергу дозволить утворити фінансово-економічний баланс
міжнародної діяльності ВНЗ. Впровадження такого балансу сприятиме контролю фінансових
витрат та надходжень, і виведенню міжнародної діяльності українських університетів на
межу самоокупності.
Після визначення та затвердження власної міжнародної політики перед українським
ВНЗ постає проблема розділення сфер відповідальності між кафедральними підрозділами та
міжнародними департаментами. Сьогодні в університетах ситуація складається таким чином,
що міжнародною діяльністю займаються майже всі підрозділи, починаючи від
спеціалізованих відділів і закінчуючи окремими вченими. Часто така незлагодженість у діях
призводить до виникнення конфліктів інтересів, подвійного виконання однакової роботи
тощо. До того ж, як було зазначено вище, складові міжнародної діяльності існують і в
науковій, і в освітній сферах. Тому, на думку авторів, подальший науковий пошук повинен
вестися у напрямі окреслення сфер відповідальності всередині вишу за конкретні заходи, як
складові частини сформованої міжнародної політики ВНЗ, що сприятиме розробці дієвих
механізмів управління.
На основі проведених досліджень можна зробити наступні висновки:
1. Євроінтеграційні процеси, що у теперішній час відбуваються в Україні, потребують
від вітчизняних ВНЗ формування ефективної міжнародної політики. У свою чергу,
міжнародна політика вищих навчальних закладів України повинна бути економічно
обґрунтована.
2. Аналіз рейтингових показників міжнародної діяльності ВНЗ України у порівнянні з
показниками міжнародної діяльності іноземних ВНЗ показав наявні розбіжності. Це
негативно впливає як на внутрішню організацію та управління міжнародною діяльністю ВНЗ,
так і на можливості просування навчального закладу у міжнародний простір.
3. При відсутності загально визначеного терміну «міжнародна політика ВНЗ», авторами
запропоновано визначати його, як комплекс стратегічних напрямів, принципів та
інструментів, націлених на просування ВНЗ у світовий освітній простір, налагодження
співпраці із закордонними партнерами та розширення студентської й викладацької
мобільності.
4. З метою здійснення більш адекватної внутрішньої оцінки ефективності діяльності
ВНЗ у різних напрямах на основі результату, отриманого на міжнародному рівні,
запропоновано впровадження вагових коефіцієнтів розподілу зазначеного результату між
напрямами діяльності у межах вищого навчального закладу.
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5.
Зроблений економічний розрахунок вартості найпоширеніших заходів, що формують
міжнародну політику ВНЗ, дозволив співвіднести витрати навчального закладу на
міжнародну діяльність з доходами від навчальної діяльності; обґрунтувати необхідність
складання спеціального балансу доходів та витрат міжнародної діяльності ВНЗ.
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