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АНОТАЦІЯ
Шитікова С.П. Реалізація програм міжнародної співпраці Європейського
Союзу як механізм інтернаціоналізації вищої освіти України. – Кваліфікаційна
наукова робота на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
за спеціальністю 13.00.06 – теорія та методика управління освітою. – Інститут
вищої освіти НАПН України, Київ, 2019.
У дисертації визначено стан дослідження проблеми реалізації програм
міжнародної співпраці ЄС у вищій освіті в контексті інтернаціоналізації на
основі аналізу наукових праць та інших джерел. За результатами аналізу
фахової літератури та практики реалізації проектів програм міжнародної
співпраці ЄС виявлено суперечності: між наявністю відкритих для України
можливостей програм міжнародної співпраці ЄС задля реформування вищої
освіти в контексті Болонського процесу та недосконалістю механізмів
інтернаціоналізації вищої освіти в Україні; між багаторічним досвідом участі
України в програмах міжнародної співпраці ЄС і недостатньою інституційною
та

індивідуальною

компетентністю

стейкхолдерів

щодо

управління

міжнародними проектами, зокрема забезпечення стійкості їх результатів у
контексті інтернаціоналізації вищої освіти.
Уточнено

поняттєво-термінологічний

апарат

з

проблем

інтернаціоналізації вищої освіти та реалізації програм міжнародної співпраці
ЄС у вищій освіті, зокрема уточнено такі поняття: інтернаціоналізація вищої
освіти як процес розвитку вищої освіти на основі міжнародної співпраці та
синергії

заходів

на

глобальному,

регіональному,

національному

та

інституційному рівнях задля забезпечення і покращення якості вищої освіти
відповідно до сучасних викликів; механізм інтернаціоналізації вищої освіти на
основі реалізації програм міжнародної співпраці ЄС як системи інституцій та
процедур, процесів і заходів, що здійснюють управлінський вплив на розвиток
вищої освіти в контексті інтернаціоналізації шляхом узгодженої організації й

3

регуляції впровадження проектів програм міжнародної співпраці ЄС і
взаємного програмованого використання успішних практик міжнародного
досвіду на засадах міжінституційної співпраці; стратегія інтернаціоналізації
вищої освіти як вектор розвитку, що визначає місію (мету), візію, цінності,
напрями, першочергові пріоритети та індикатори розвитку вищої освіти в
контексті завдань глобального виміру вищої освіти.
З’ясовано стратегії, політики, програми та пріоритети міжнародної
співпраці на основі аналізу програмних документів ООН, ЮНЕСКО, ОЕСР,
Світового банку, ЄС та ін.
Систематизовано національну нормативно-правову базу, що регулює
участь України у програмах міжнародної співпраці ЄС, та з’ясовано, що вона
потребує удосконалення, зокрема щодо права на мобільність, валютних
операцій, процедур закупівлі обладнання, оподаткування тощо. Визначено типи
проектів відповідно до їх тематики, географії та завдань; проаналізовано та
охарактеризовано цільові групи проектів, пріоритети в контексті реформи
вищої освіти. Охарактеризовано виклики та системний вплив програм
міжнародної співпраці ЄС на особистісному, інституційному, галузевому і
національному рівнях, які дають підстави стверджувати, що такі програми є
важливим механізмом інтернаціоналізації вищої освіти.
Ідентифіковано особливості та виявлено тенденції реалізації в Україні
програм міжнародної співпраці ЄС з реформування вищої освіти як механізму
її інтернаціоналізації. Серед особливостей: відкритість процесу визначення
національних пріоритетів як невід’ємний елемент упровадження програм
міжнародної співпраці ЄС; кластеризація проектів за напрямами реформ як
чинник міжпроектної співпраці та синергії; домінування проектів з модернізації
освітніх програм як фактор забезпечення і вдосконалення якості вищої освіти;
кореляція кількості проектів з рівнем концентрації закладів вищої освіти як
чинник впливу на розвиток області; кількісне переважання проектів у
партнерстві з країнами регіону Східного партнерства та Росією (до 2914 р.), що
відображає регіональну спорідненість пріоритетів розвитку; недосконалість
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нормативно-правової бази щодо міжнародної співпраці; недосконалість
проектного фінансового менеджменту на інституційному рівні – недостатній
рівень інституційної та індивідуальної компетентності учасників проектів з
управління коштами грантів, що гальмує впровадження проектів; несистемність
горизонтальної

співпраці

міжнародних

проектів

на

інституційному

і

національному рівнях, що знижує синергію реформ у вищій освіті;
інформаційна обмеженість англомовних сайтів інституцій, що заважає розвитку
міжнародної співпраці; відсутність у відкритому доступі або неповне
представлення результатів проектів програм міжнародної співпраці та
несистемність координації їх впровадження на інституційному і національному
рівнях. Серед тенденцій: диверсифікація кластеризації проектів та посилення їх
впливу на відповідні напрями та складові реформування вищої освіти;
посилення домінування проектів кластеру з розроблення/модернізації освітніх
програм; галузеве та рівневе поширення проектів; розширення міжнародної
географії проектних партнерств; активізація участі в програмах міжнародної
співпраці ЄС; системна розбудова нормативно-правової бази та організаційного
потенціалу на національному та інституційному рівнях для реалізації програм
міжнародної співпраці ЄС; посилення синергії реалізації проектів програм ЄС і
програм інших міжнародних організацій і фондів, що сприяють комплексному
розвитку інтернаціоналізації та впровадженню реформ у вищій освіті.
Розроблено модель реалізації в Україні програм міжнародної співпраці
ЄС як комплексного, багатокомпонентного механізму інтернаціоналізації вищої
освіти. Модель складається з трьох блоків (контекстного, функціонального і
результатного) та має рівневий вимір (глобальний, європейський, регіональний,
національний, інституційний рівні). Контекстний блок містить субблоки всіх
рівнів,

крім

інституційного.

Функціональний

та

результатний

блоки

складаються з двох відповідно структурованих субблоків (на національному й
інституційному

рівнях).

Обґрунтовано

структуризацію

субблоків

функціонального блоку. Функціонування модельного механізму завдяки
позитивним оберненим зв’язкам зумовлює безперервний циклічний розвиток
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інтернаціоналізації вищої освіти. Підсумковим результатом є вищий рівень
інтернаціоналізації та інституційної спроможності закладів вищої освіти,
державно-управлінських, громадських й інших організацій та підвищення
привабливості й конкурентоздатності національної вищої освіти в Європі та
світі.
Моделювання механізму інтернаціоналізації вищої освіти України на
основі реалізації програм міжнародної співпраці ЄС показало його вагомий
позитивний

інструментальний

потенціал

впливу

на

розвиток

інтернаціоналізації та підвищення конкурентоздатності вищої освіти на
національному й інституційному рівнях. Разом з тим недосконалість складових
механізму інтернаціоналізації національної вищої освіти не дає змоги
використати механізм повною мірою.
Запропоновано

рекомендації

щодо

підвищення

результативності

впровадження в Україні проектів програм міжнародної співпраці ЄС у вищій
освіті на національному та інституційному рівнях за такими напрямами:
політичний (розробити національну стратегію розвитку вищої освіти з
виокремленням складової з інтернаціоналізації вищої освіти для актуалізації
завдань проектів програм міжнародної співпраці щодо реформування вищої
освіти та їх прив’язки до реалізації стратегії з впливом на національний план
розвитку країни); законодавчий (удосконалити нормативно-правову базу);
інституційному (застосовувати можливості університетської автономії щодо
прийняття відповідних документів про мобільність, міжнародну співпрацю,
розвитку

людського

(проводити

системні

потенціалу
заходи

тощо);

управлінсько-організаційний

задля

розбудови

спроможності

інтернаціоналізовуватись, забезпечувати відкритий доступ до результатів
проектів тощо).
Ключові

слова:

інтернаціоналізації,

інтернаціоналізація

мобільність,

модель

вищої

освіти,

механізм

реалізації

програм,

програми

міжнародної співпраці ЄС, управління вищою освітою, якість вищої освіти.
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SUMMARY
Shytikova S.P. Implementation of the European Union Programmes of
International Cooperation as a Mechanism for Higher Education Internationalisation
in Ukraine. – Manuscript.
The thesis for the Candidate degree in Pedagogical Sciences, specialty
13.00.06 – Theory and Methods of Education Management. – Institute of Higher
Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Kyiv, 2019.
The theoretical generalisation of the opportunities of the EU Programmes of
international cooperation open for Ukraine is performed and the research objective
for the development and the theoretical justification of the model of the
implementation

of

such

programmes

in

Ukraine

as

a

mechanism

of

internationalisation of higher education have been identified.
The need of the research is justified by the development of the mechanisms of
the internationalisation of higher education based on the international collaboration
and lack of the studies on that matter. The research has verified the hypothesis
between the open for Ukraine EU programme of the international cooperation
opportunities for the reforms in higher education in the framework of the Bologna
Process and imperfection of the mechanisms of the internationalisation of higher
education in Ukraine; between the long-term experience of Ukraine’s participation in
the international cooperation programmes and lack of the institutional capability and
individual competence of the stakeholders on the international projects management,
in particular ensuring the sustainability of their results in the context of the
internationalisation of higher education.
The terminologies of the problems of the higher education internationalisation
and implementation of the EU higher education programmes of international
cooperation have been specified, as follows: the internationalisation of higher
education in the part of the synergy of the activities at the global, regional, national
and institutional levels to ensure and improve the quality of higher education;
strategy of the internationalisation of higher education as vector of the development
that identifies mission (aim), vision, values, directions, urgent priorities and
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indicators of higher education development in the context of the objectives of global
dimension

of

higher

education.

The

definition

of

the

mechanism

of

internationalisation based on the implementation of the EU international cooperation
programmes as a system of institutions and procedures, processes and activities that
have managerial impact on the development of higher education in the context of
internationalisation by means of consistent organisation and regulation of the
implementation of the EU international cooperation programmes and mutual
programmed exploitation of best practices of international experience based on
interinstitutional collaboration has been suggested.
The strategic and programme documents of the international organisations in
higher education have been analysed. The role of the Association Agreement between
European Union and Ukraine that among others has foreseen the strengthening of the
international cooperation in higher education have been examined. The national
legislation that regulates the participation of Ukraine in the international cooperation
EU programmes, implementation of mobility, application of the exemptions to use
the grant funds under such programmes for taxation, fees and currency selling have
been systemised. Projects types according to the thematic, geographic and objectives
priorities have been identified, target groups of beneficiaries – academic and nonacademic partners, priorities in the context of higher education reforms pursuant to
the national and institutional challenges, modernisation of educational programmes,
improvement of the university governance systems and strengthening cooperation
between higher education and society at large were characterised. The challenges and
the systemic impact of the EU international cooperation programmes at the personal,
institutional, sectoral and national levels that provide the background to state that
such programmes have become an important mechanism of the internationalization of
higher education have been characterised.
The specific peculiarities (openness of the priorities identification process with
involvement of all stakeholders and beneficiaries; projects cauterisation according to
the vectors of higher education reforms for the synergy effect and systematic
approach; predomination of the projects in curricular reform; correlation of the

8

projects with higher education institutions concentration in the oblasts of Ukraine;
higher number of the Eastern Partnership Region projects; imperfection of the
relevant legislation; imperfection of the finance management of the projects at the
institutional level; unsystematic of the horizontal cooperation of the stakeholders of
the international projects at the institutional and national levels; information
deficiency of English language websites of the institutions; absence of the projects
results in the open access or their partial availability, unsystematic coordination of
their implementation at the institutional and national levels) have been identified. The
tendencies of the implementation of the international cooperation EU programmes on
the higher education reforms as a mechanism for the higher education
internationalisation are defined (the diversification of the clusters and strengthening
their impact on the higher education reforms; reinforcement of domination of
curricula development/modernisation projects; expansion of the projects on another
fields of study and higher education cycles; widening the geographic areas of the
international projects partners; enhancement of the higher education institutions
participation

in

the

international

cooperation

EU

programmes;

systemic

modernisation of the legislation and organisational capacities at the national and
institutional levels for international cooperation programmes implementation;
strengthening the synergy between EU programmes projects and other international
organisations and funds).
The model for the implementation of the EU Programmes of international
cooperation as a system, multicomponent mechanism for higher education
internationalisation in Ukraine is developed and justified. It consists of three Sections
(Content, Functional and Resultative) and has multi-level dimension (at global,
European, regional, national and institutional). Content Section includes subsections
at all levels, excluding institutional. Functional and Resultative Sections includes two
subsections at the national and institutional levels. The operation of the model due to
the positive turnaround liaison causes the perpetual (continuous) periodic
development of the higher education internationalisation. As a result, the higher level
of the internationalisation and capability of the higher education institutions, state-
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managerial, civil society and other organisations are ensured and increase of the
competitiveness of the national higher education in Europe and the whole World is
observed.
Recommendations for the improvement of the effectiveness of the EU
Programmes

projects

realisation

as

a

mechanism

for

higher

education

internationalisation at the national and institutional levels have been formulated at the
policy (higher education strategy development with a special part devoted to the
internationalization for the actualization of the international cooperation projects
objectives for the higher education reforms and their linkage to the impact on the
national development plan); legislation (improvement of the legislative base);
institutional (implementation of the university autonomy and regulations creation on
mobility, international cooperation, human resources development etc.); managerial
and organisational (implement systemic activities for capacity building to
internationalise and ensure open access to the projects results etc.) levels.
Кey

words:

higher

education

internationalisation,

internationalisation

mechanism, mobility, programme implementation model, EU programmes of
international cooperation, higher education management, higher education quality.
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ВСТУП
Актуальність теми. Глобалізація зумовлює зростання міжнародної
конкуренції у вищій освіті, а інтернаціоналізація через розвиток інституційної
спроможності сприяє посиленню конкурентоздатності закладів вищої освіти у
глобальному світі. Для Європейського Союзу (ЄС) та Європи в цілому змагання
за роль глобального лідера тісно пов’язане з інвестиціями у вищу освіту.
Невідворотність глобалізації та значущість інтернаціоналізації стимулює ЄС до
запровадження програм міжнародної співпраці, відкритих для держав-членів
ЄС та країн-партнерів, насамперед – країн-сусідів ЄС, включаючи й Україну.
ЄС реалізує програми міжнародної співпраці, уточнюючи нові вектори та
пріоритети, розширюючи географію та тематику, посилюючи співробітництво в
межах освітніх і дослідницьких програм Еразмус Мундус, Темпус, Жан Моне
[38; 158], Еразмус+ [143; 168; 173] Горизонт 2020 [14; 175; 184] та інших, що
стали та є потужними інструментами інтернаціоналізації вищої освіти і
розвитку взаємопов’язаних Європейського простору вищої освіти (ЄПВО) та
Європейського дослідницького простору (ЄДП).
Ухваливши закони «Про вищу освіту» (2014 р.) [80], «Про наукову і
науково-технічну діяльність» (2015 р.) [95], «Про освіту» (2017 р.) [97], Україна
законодавчо визначила державну політику щодо реформування вищої освіти,
напрями та сфери міжнародної діяльності у вищій освіті, упроваджуючи
ключові інструменти

Болонського процесу й

розвиваючи

міжнародну

співпрацю. Зокрема, це стосується участі в міжнародних освітніх
дослідницьких

програмах,

сприянні

академічній

мобільності

і

наукових,

науково-педагогічних, педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти.
Угода про Асоціацію між Україною та ЄС (2014 р.) [120] конкретизувала
зобов’язання країни щодо інтеграції вітчизняної вищої освіти в ЄПВО через
поглиблення співробітництва закладів вищої освіти. Проте за результатами
Болонського

звіту

2018

р.

[249]

Україна

за

низкою

інтернаціоналізації ще відстає від більшості країн ЄПВО.

показників

з
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Питання інтернаціоналізації вищої освіти перебувають у

фокусі

досліджень як міжнародних інституцій – ООН [181; 233; 273], ЮНЕСКО [142;
148; 154; 182; 210; 271; 272], Організація економічного співробітництва і
розвитку (ОЕСР) [156; 157; 183; 193; 206; 207], Світовий банк [266; 267], Рада
Європи [190], Європейська Комісія [143; 170; 171; 174; 189; 192; 197; 264],
Міжнародна асоціація університетів [140; 161; 188; 194], Європейська асоціація
міжнародної освіти [40; 152; 160; 161; 172], так і науковців – Ф. Альбах [141;
142], Г. де Віт [141; 145; 206; 275-277], Дж. Найт [201-206], Л. Райзенберг [142],
Л. Рамблі [142; 217], У. Тайчлер [236] та ін., які зосереджують увагу на змісті
інтернаціоналізації, тенденціях її розвитку на інституційному, регіональному,
національному, глобальному рівнях. Вітчизняні вчені досліджують культурногуманітарні аспекти інтернаціоналізації (І. Степаненко [3; 4; 18; 116]), її
чинники та форми (С. Вербицька [13]), витоки та фактори прискорення
(А. Сбруєва [107-109]), академічну мобільність (О. Козієвська [26-29]), стратегії
інтернаціоналізації (М. Дебич [3; 4; 18; 116]), віртуальну (електронну)
інтернаціоналізацію (Н. Данько [15]). Проте, належної дослідницької уваги не
отримала проблема реалізації програм міжнародної співпраці ЄС як механізму
інтернаціоналізації вищої освіти України.
За результатами аналізу фахової літератури та практики реалізації
проектів програм міжнародної співпраці ЄС виявлено суперечності:
– між наявністю відкритих для України можливостей програм
міжнародної співпраці ЄС задля реформування вищої освіти в контексті
Болонського процесу та недосконалістю механізмів інтернаціоналізації вищої
освіти в Україні;
– між багаторічним досвідом участі України в програмах міжнародної
співпраці ЄС і недостатньою інституційною та індивідуальною компетентністю
стейкхолдерів

щодо

управління

міжнародними

проектами,

зокрема

забезпечення стійкості їх результатів у контексті інтернаціоналізації вищої
освіти.
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Актуальність проблеми розвитку механізмів інтернаціоналізації вищої
освіти на основі міжнародної співпраці та її недостатня дослідженість зумовили
вибір теми дисертаційного дослідження: «Реалізація програм міжнародної
співпраці Європейського Союзу як механізм інтернаціоналізації вищої
освіти України».
Зв’язок

роботи

з

науковими

програмами,

планами,

темами.

Дисертаційну роботу виконано у межах наукових тем відділу політики та
врядування у вищій освіті Інституту вищої освіти НАПН України «Автономія
та врядування у вищій освіті» (0106U002011), «Світоглядні пріоритети
гуманізації вищої освіти» (0115U002182).
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є визначення та
обґрунтування теоретичних основ реалізації програм міжнародної співпраці ЄС
як механізму інтернаціоналізації вищої освіти України та розроблення на цій
основі відповідних практичних рекомендацій.
Відповідно

до

сформульованої

мети

поставлено

такі

завдання

дослідження:
– визначити стан дослідження проблеми реалізації програм міжнародної
співпраці ЄС у вищій освіті в контексті інтернаціоналізації на основі аналізу
наукових праць та інших джерел;
– уточнити

поняттєво-термінологічний

апарат

з

проблеми

інтернаціоналізації вищої освіти та реалізації програм міжнародної співпраці
ЄС у вищій освіті як механізму інтернаціоналізації;
– ідентифікувати особливості та виявити тенденції реалізації в Україні
програм міжнародної співпраці ЄС з реформування вищої освіти в контексті
інтернаціоналізації;
– розробити та обґрунтувати модель реалізації програм міжнародної
співпраці ЄС як механізму інтернаціоналізації вищої освіти України;
– розробити

рекомендації

щодо

підвищення

результативності

впровадження в Україні проектів програм міжнародної співпраці ЄС у вищій
освіті на основі обґрунтованої моделі.
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Об’єкт дослідження – інтернаціоналізація вищої освіти.
Предмет дослідження – реалізація програм міжнародної співпраці ЄС як
механізм інтернаціоналізації вищої освіти України.
Методи дослідження. Для досягнення мети та вирішення поставлених
завдань, використано такі методи:
– порівняльний та контентний аналіз нормативних документів і
наукових публікацій – для визначення стану розробленості досліджуваної
проблеми, зокрема проблем управління інтернаціоналізацією вищої освіти на
національному

та

інституційному

рівнях,

уточнення

поняттєво-

термінологічного апарату;
– аналіз та узагальнення емпіричних (статистичних і фактологічних)
даних – для ідентифікації особливостей і виявлення тенденцій реалізації в
Україні програм міжнародної співпраці ЄС, їх типів, пріоритетів, організації й
управління та обґрунтування рекомендацій щодо підвищення результативності
впровадження в Україні проектів програм міжнародної співпраці ЄС;
– спостереження

– для

збору даних

щодо

реалізації

програм

міжнародної співпраці ЄС та з’ясування їх особливостей і тенденцій;
– системний аналіз – для визначення складових реалізації програм
міжнародної співпраці ЄС як механізму інтернаціоналізації вищої освіти та їх
взаємозв’язків;
– моделювання – для розроблення моделі реалізації в Україні програм
міжнародної співпраці ЄС як механізму інтернаціоналізації вищої освіти.
Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що на основі
системного дослідження проблеми реалізації програм міжнародної співпраці
ЄС у контексті інтернаціоналізації вищої освіти вперше:
– ідентифіковано особливості реалізації в Україні програм міжнародної
співпраці ЄС як механізму її інтернаціоналізації (відкритість процесу
визначення національних пріоритетів як невід’ємний елемент упровадження
програм міжнародної співпраці ЄС; кластеризація проектів за напрямами
реформ як чинник міжпроектної співпраці та синергії; домінування проектів з
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модернізації освітніх

програм;

кореляція кількості проектів з рівнем

концентрації закладів вищої освіти в розрізі областей; кількісне переважання
проектів у партнерстві з країнами регіону Східного партнерства та Росії;
недосконалість

відповідної

нормативно-правової

бази;

недосконалість

проектного фінансового менеджменту на інституційному рівні; несистемність
горизонтальної співпраці учасників міжнародних проектів на інституційному і
національному рівнях;

інформаційна

обмеженість

англомовних

сайтів

інституцій; відсутність у відкритому доступі або неповне представлення
результатів проектів програм міжнародної

співпраці та несистемність

координації їх впровадження на інституційному і національному рівнях);
– виявлено тенденції реалізації в Україні програм міжнародної співпраці
ЄС з реформування вищої освіти як механізму інтернаціоналізації вищої освіти
(диверсифікація кластеризації проектів і посилення їх впливу на відповідні
напрями реформування вищої освіти; посилення домінування проектів з
розроблення/модернізації освітніх програм; галузеве та рівневе поширення
проектів;

розширення

міжнародної

географії

проектних

партнерств;

активізація участі в програмах міжнародної співпраці ЄС; системна розбудова
нормативно-правової бази та організаційного потенціалу на національному та
інституційному рівнях для реалізації програм міжнародної співпраці ЄС;
посилення синергії реалізації проектів програм міжнародної співпраці ЄС і
програм інших міжнародних організацій та фондів);
– визначено поняття «механізм інтернаціоналізації вищої освіти на основі
реалізації програм міжнародної співпраці ЄС» як системи інституцій та
процедур, процесів і заходів, що здійснюють управлінський вплив на розвиток
вищої освіти в контексті інтернаціоналізації шляхом узгодженої організації й
регуляції впровадження проектів програм міжнародної співпраці ЄС і
взаємного програмованого використання успішних практик міжнародного
досвіду на засадах міжінституційної співпраці;
– розроблено модель реалізації в Україні програм міжнародної співпраці
ЄС як комплексного, багатокомпонентного механізму інтернаціоналізації вищої
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освіти, що складається з трьох блоків (контекстного, функціонального та
результатного) та має наскрізний рівневий вимір (що включає глобальний,
європейський, регіональний, національний, інституційний рівні);
удосконалено:
– поняттєво-термінологічний апарат – уточнено визначення поняття
«інтернаціоналізація вищої освіти» у частині синергії заходів на глобальному,
регіональному, національному та інституційному рівнях задля забезпечення та
покращення якості вищої освіти; «стратегія інтернаціоналізації вищої освіти» у
частині завдань глобального виміру вищої освіти;
набуло подальшого розвитку:
– систематизація змісту та послідовності заходів щодо інтернаціоналізації
вищої освіти на рівні країни та інституцій;
– рекомендації щодо підвищення результативності впровадження в
Україні проектів програм міжнародної співпраці ЄС у вищій освіті на
національному та інституційному рівнях.
Практичне значення отриманих результатів полягає в удосконаленні
управління вищою освітою на основі впровадження науково обґрунтованої
моделі реалізації в Україні програм міжнародної співпраці ЄС як механізму
інтернаціоналізації вищої освіти та відповідних практичних рекомендацій щодо
впровадження в Україні проектів програм міжнародної співпраці ЄС у вищій
освіті.

Матеріали

та

висновки,

отримані

в

дослідженні,

можуть

використовуватися для розроблення державної політики інтернаціоналізації
вищої освіти, зокрема стратегії, удосконалення нормативно-правової бази з
реалізації програми міжнародної співпраці ЄС, а також для модернізації
управління закладами вищої освіти в контексті інтернаціоналізації.
Результати
Національної

дослідження
академії

впроваджено

педагогічних

наук

в

міжнародну
України

діяльність

(довідка

від

26 жовтня 2017 р. № 2-7/205), Інституту вищої освіти НАПН України (довідка
від 4 липня 2018 р. № 134), Київського університету імені Бориса Грінченка
(довідка від 4 квітня 2018 р. № 01-392), Міністерства освіти і науки України
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(довідка від 27 жовтня 2017 р. № 7-18-911-17), ГО «Інститут лідерства,
інновацій та розвитку» (довідка від 25 жовтня 2017 р. № 393) задля розвитку
інтернаціоналізації цих організацій та під час реалізації ними проектів за
програмами міжнародної співпраці ЄС.
Особистий

внесок

здобувача.

У

публікаціях,

підготовлених

у

співавторстві, авторові належать: у [219] – узагальнення підходів до
інтернаціоналізації вищої освіти на прикладі співпраці закладів вищої освіти в
рамках виконання програми міжнародної співпраці ЄС Еразмус+; у [76] –
аналіз

архітектури

програм

міжнародної

співпраці

ЄС,

визначення

особливостей впровадження проектів програм міжнародної співпраці ЄС та
наявних ключових правових обмежень і рекомендації щодо вирішення
проблем; у [61] – аналіз можливостей та здійснення програм міжнародної
співпраці ЄС для закладів вищої освіти в Україні; у [221] – опис моделі
змішаного навчання та імплементації дистанційної освіти в Україні на основі
міжнародного досвіду; у [164] – рекомендації для інституцій щодо участі в
проектах з міжнародної кредитної мобільності та їх впровадження; у [212; 213;
218; 220] – аналіз розвитку вищої освіти, характеристика стану впровадження
Болонського

процесу,

впливу

програми

ЄС

Темпус

в

Україні

на

інтернаціоналізацію вищої освіти України; у [222] – узагальнення підходів
щодо впровадження інструментів Болонського процесу та їх впливу на
розбудову лідерського потенціалу в межах реалізації програм міжнародної
співпраці ЄС; у [71] – аналіз упровадження проектів Темпус IV та Еразмус
Мундус в Україні та рекомендації щодо вдосконалення ефективності їх
упровадження на національному та інституційному рівнях; у [265] –
узагальнення впливу проектів програми Темпус і Еразмус Мундус на розвиток
вищої освіти України.
Апробація матеріалів дисертації. Основні результати дослідження
обговорено на засіданнях відділу політики та врядування у вищій освіті
Інституту вищої освіти НАПН України, використано у межах реалізації
проектів міжнародної співпраці ЄС «Національний Еразмус+/Темпус офіс в
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Україні» і «Національна команда експертів з реформування вищої освіти» ГО
«Інститут лідерства, інновацій та розвитку», а також представлено на науковопрактичних заходах:
– міжнародних: 22 конференціях – «Академічна мобільність – важливий
фактор освітньої євроінтеграції України» (Харків, 16–19 листопада 2010 р.);
«OnlineEducaBerlin. 2005» (Берлін, Німеччина, 30 листопада – 2 грудня 2005 р.)
та ін.;
– всеукраїнських: 26 конференціях та інформаційно-аналітичних заходах;
– щорічних звітних: наукових конференціях «Наука і вища освіта»
Інституту вищої освіти НАПН України (Київ, 2014, 2015 рр.).
Публікації.

Основні

результати

дисертаційного

дослідження

опубліковано у 16 наукових працях, з яких 1 колективна монографія,
4 одноосібні статті у наукових фахових виданнях (з них 3 – у наукових фахових
виданнях України, 1 – у міжнародному науковому періодичному виданні),
1 стаття у співавторстві у зарубіжному періодичному виданні, а також 2 статті
апробаційного характеру, 8 публікацій, які додатково відображають наукові
результати (з них 7 – у зарубіжних виданнях).
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із
вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку
використаних джерел (280 найменувань, з них 144 – іноземною мовою),
10 додатків. Загальний обсяг дисертації – 297 сторінок, з них 166 сторінок
основного тексту. Робота містить 17 таблиць і 8 рисунків.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ
ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
1.1. Проблема інтернаціоналізації вищої освіти у вітчизняних і
зарубіжних дослідженнях та інформаційних джерелах
Поштовх до активного вивчення проблем інтернаціоналізації вищої
освіти надав Болонський процес, започаткований у країнах Європи у 1999 р.
проголошенням Болонської декларації [239], завдання якого зазнають змін – від
сприяння мобільності через усунення перешкод на шляху ефективного
використання права на вільне пересування до порівнюваності кваліфікацій
вищої освіти, отриманих в одній країні ЄПВО, та їх автоматичного визнання в
інших країнах з метою забезпечення доступу до подальшого навчання та
працевлаштування, активізації участі в програмах міжнародної співпраці, що
зазначено в Паризькому комюніке 2018 р. [243]. Започаткування ЄДП в 2000 р.
визначило курс на інтернаціоналізацію дослідницької діяльності, а активний
розвиток цього простору підтвердив важливість синергії з ЄПВО [175; 184].
Ухваливши Закон України «Про вищу освіту» у 2014 р., де визначено
державну

політику

зовнішньоекономічної

міжнародної
діяльності

співпраці,

у вищій

напрями

та

сфери

освіті, Україна продовжила

модернізацію вищої освіти, упроваджуючи ключові інструменти Болонського
процесу й активно розвиваючи інтернаціоналізацію. Серед іншого, Закон
визначає важливість участі у міжнародних освітніх і дослідницьких програмах,
сприяння академічній мобільності наукових, науково-педагогічних працівників
та осіб, які навчаються, а також залученню коштів міжнародних фондів,
громадських організацій тощо для виконання наукових, освітніх та інших
проектів у закладах вищої освіти (ЗВО). Серед напрямів міжнародної співпраці
зазначається проведення спільних досліджень, участь у міжнародних освітніх
та наукових програмах співпраці, створення спільних освітніх програм з
іноземними закладами вищої освіти, науковими установами та іншими
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організаціями, організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та
інших заходів [80].
Угода про Асоціацію між Україною та ЄС уточнила зобов’язання України
із забезпечення інтеграції вищої освіти України до ЄПВО, підтвердила
необхідність розвитку співробітництва в галузі освіти та молодіжної політики з
метою покращення взаєморозуміння, активізації міжкультурного діалогу та
поглиблення знань про відповідні культури. Угодою (Розділ V Глави 23-26,
Статті 430-445) визначено зобов’язання активізувати співпрацю у сфері вищої
освіти передусім з метою реформування та модернізації системи вищої освіти,
сприяння зближенню національної вищої освіти з ЄПВО в рамках Болонського
процесу,

підвищення

якості

вищої

освіти

та

її

ролі,

поглиблення

співробітництва між ЗВО, активізації мобільності студентів і викладачів,
забезпечення доступу до отримання якісної вищої освіти. На виконання
положень Угоди, впроваджується План заходів до 2020 р. (Статті 1423-1440), де
визначено пріоритетні напрями, які включають необхідність вивчення
міжнародного досвіду та запровадження інструментів забезпечення якості
вищої освіти [79; 120].
«Україна та ЄС визначили в Угоді основні напрями співробітництва у
сфері науки й технологій (Глава 9 Розділу V): залучення України до ЄДП; зміни
в науковому менеджменті та реорганізація наукових установ в Україні в такому
напрямі,

щоб

їхні

розробки

сприяли

розвитку

конкурентоспроможної

економіки і суспільства, яке ґрунтується на знаннях; Україна поступово
наближатиме свою політику і право у сфері науки і технологій до стандартів
ЄС» зазначила О. Краєвська, окреслюючи напрями співпраці у сфері освіти і
науки на виконання Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС [31, с. 93].
Українські дослідники активізували зусилля щодо дослідження проблем
інтернаціоналізації вищої освіти з приєднанням України до Болонського
процесу у 2005 р. [250] та продовжують науковий пошук у зазначеному напрямі
й у сучасних євроінтеграційних умовах.
Сутність, завдання, орієнтири і виклики комюніке міністерських
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конференцій Болонського процесу в період з 1999 до 2012 рр. проаналізувала
С. Калашнікова та прослідкувала розширення завдань і зростання важливості
ролі інтернаціоналізації вищої освіти, її вплив на якість вищої освіти та
розвиток лідерського і управлінського потенціалу [76, с.6-24].
Програми міжнародної співпраці ЄС у сфері вищої освіти та науки,
зокрема Еразмус, Темпус, Еразмус Мундус, Марі Складовська-Кюрі, Горизонт
2020, що реалізуються на основі інституційних партнерств, визначено у
Доповіді ЄК «Європейська вища освіта у світі» (2013 р.) як основні інструменти
для підтримки інтернаціоналізації вищої освіти [174].
На підставі аналізу програми міжнародної співпраці ЄС у сфері науки
«Горизонт 2020» та семи рамкових програм [105, с. 69-70], І. Драч зазначає, що
«обраний

Україною

стратегічний

курс

на

інтеграцію

в

Європейське

співтовариство зумовлює постановку нових завдань як перед освітньою
системою в цілому, так і безпосередньо перед вищою освітою, оскільки саме їй
належить провідна роль у формуванні культурних цінностей особистості,
зростанні наукового та інтелектуального потенціалу країни» [105, с. 87]. Можна
погодитися, що саме на основі культурних цінностей і стає можливим якісне
міжнародне співробітництво.
«Інституційною основою забезпечення і поліпшення якості вищої освіти
слугує культура якості закладу, а серед складових культури якості є академічна
свобода

(викладання

і

навчання),

дослідження,

інновації,

врядування,

рейтингування, інтернаціоналізація», як зазначає група науковців Інституту
вищої освіти НАПН України [2, с.73; 110, с. 221]. Отже, очевидно, що розвиток
культури якості вищої освіти як основи ЄПВО та її складових є метою програм
міжнародної співпраці ЄС.
Вищезазначене підтверджується дослідженням вимірів становлення
найвищого університетського потенціалу, функціонування і розвитку топзакладів вищої освіти на основі аналізу світових університетських рейтингів
«Шанхайського», «Таймс», «К’ю Ес» і «Вебометрікс», моделей створення,
динаміки і стратегій розвитку, місії, візії та цінностей ЗВО, проведеним
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О. Слюсаренко [114]. Серед параметрів двох рейтингів «Таймс» і «К’ю Ес» є
інтернаціоналізація, рівень якої у ЗВО України ще не є достатнім для зайняття
лідируючих позицій у цих рейтингах, але розуміння важливості наявності
стратегій розвитку, місій, візії і цінностей дає поштовх для їх розроблення та
впровадження й усвідомлення необхідності розбудови культури міжнародної
співпраці.
Аналіз стратегій інтернаціоналізації 10 ЗВО в рамках рейтингу «Топ-200
Україна» [103], методологія якого полягає в оцінюванні трьох інтегральних
показників, серед яких оцінка міжнародного визнання, що провів Ю. Семенець,
дав підстави стверджувати, що ті з ЗВО, які мають стратегії або програми з
інтернаціоналізації

з

вимірюваними

показниками,

демонструють

вищі

показники участі в програмах міжнародної співпраці. Дослідник наводить
приклади реалізації проектів за програмою міжнародної співпраці ЄС Темпус,
які мали вплив на розроблення стратегій інтернаціоналізації ЗВО. Разом з тим
він зазначає, що розвиток процесів інтернаціоналізації супроводжується
деякими ризиками, серед яких «відтік мізків», стирання національних рис,
низька якість підготовки іноземних студентів, значна комерціалізація освіти,
торгівля освітніми програмами та масовий характер вищої освіти [111]. Однак,
на противагу зазначеним автором ризикам як наслідкам поглиблення
інтернаціоналізації можна протиставити переваги участі в міжнародних
програмах співпраці ЄС, зокрема розвиток кадрового потенціалу закладів вищої
освіти, посилення їх інфраструктури.
У полі зору українських дослідників перебувають питання історії
розвитку інтернаціоналізації,

тенденції

її

становлення

тощо.

Зокрема,

В. Кремень розглянув аспекти сучасних цивілізаційних змін, що стосуються
системи освіти, вплив цих змін на місце освіти в суспільстві, вимоги до людини
в контексті змін та корективи освіти для підготовки людини до конкурентного
життя, зміни, які відбуваються в освітньому просторі під впливом процесів
глобалізації, інтернаціоналізації, інноваційності [33].
В. Луговий і Ж. Таланова досліджують інтернаціоналізацію вищої освіти
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України, розглядаючи національну практику мобільності та співпраці в
глобальному вимірі [219]. В огляді системи вищої освіти та стану
запровадження Болонського процесу в Україні здійснено аналіз розвитку вищої
освіти в 2010-2012, 2017 рр. і впливу інструментів інтернаціоналізації на
покращення якості освіти [212; 213; 220]. Учені зазначають, що для
забезпечення якості вищої освіти слід привести її організаційний склад і
структуру до міжнародних стандартів, а орієнтиром має слугувати світовий
стандарт – Міжнародна стандартна кваліфікація освіти (МСКО) [1; 2; 118].
Отже, саме застосування таких орієнтирів допомагає забезпечити зрозумілість
систем вищої освіти в різних країнах, що, відповідно, сприяє міжнародній
співпраці.
За

результатами

аналізу

вітчизняного

та

зарубіжного

досвіду

інтернаціоналізації вищої освіти шести країн (Італії, Німеччині, Польщі,
Фінляндії, Франції та Росії) на основі культурно-гуманітарних стратегій,
проведеного вченими Інституту вищої освіти НАПН України, виявлено десять
ключових

тенденцій

інтернаціоналізації:

інтернаціоналізації

на

всіх

рівнях;

інтернаціоналізації

на

інституційні;

«зростаюча

вплив

важливість

національних

недостатнє

стратегій

фінансування

освіти;

збільшення кількості приватних закладів і комерціалізація освітніх послуг;
вплив глобалізації; зростаюча конкуренція; зростаюча роль регіоналізації
Програм фінансованих ЄС та Болонські інструменти (програми мобільності в
рамках Еразмус+, Темпус, система накопичення й переведення кредитів,
Tuning, Додаток до диплома); зростання кількісних показників міжнародних
заходів; недостатність даних з інтернаціоналізації; нові напрями розвитку
інтернаціоналізації (цифрове навчання)» [3, с. 141-142].
Європейський досвід реалізації програм подвійних і спільних ступенів,
інструменти інтернаціоналізації наукової діяльності, підходи до розвитку
стратегії інтернаціоналізації університету, ключові принципи розроблення і
самооцінювання

якості

її

реалізації,

європейську

політику

щодо

інтернаціоналізації вищої освіти дослідили М. Дебич, В. Зінченко, І. Сікорська,
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І. Степаненко [18, с. 30-82, с. 121-135; 116]. І. Степаненко досліджувала колізії
інструментального і культурно-гуманітарного виміру інтернаціоналізації.
Учена визначає, що «інтернаціоналізація має значний модернізуючий потенціал
і, водночас, кидає виклик системі національної вищої освіти та університетам
як її головним структурним елементам, передбачає дотримання таких
імперативів: враховувати і поважати місцеві умови, індивідуальні потреби ЗВО,
враховувати не тільки вигоди, а і ризики та непередбачені наслідки, не бути
самоціллю, а виступати засобом для досягнення мети підвищення якості освіти,
формування у всіх учасників освітнього процесу міжкультурних і міжнародних
компетентностей, необхідних для життя і праці у глобальному суспільстві
знання. Ці імперативи мають стати ключовими елементами інституційної
стратегії інтернаціоналізації вищої освіти в Україні». [4; с.177-178]. Горбунова
Л. С. виокремила «інструменти для підтримки стратегій інтернаціоналізації,
такі як «Еразмус», «Темпус», «Еразмус Мундус», «Марі Кюрі», «Горизонт
2020» і зазначила, що «Болонський процес, такі програми як «Erasmus»,
«Tempus», «Erasmus Mundus» та «Marie Curie», і такі прозорі інструменти як
ЄКТС та Рамкові основи Європейської кваліфікації (EQF) допомогли
національним системам вищої освіти Євросоюзу досягти значного рівня
внутрішньо‐європейської інтернаціоналізації. Тим не менш, акцентується, що
інтернаціоналізація залишається зростаючим явищем в глобальному вимірі,
тобто за рамками проблем внутрішньо‐європейської кооперації та мобільності»
[4, с. 236].
Сутність поняття «інтернаціоналізація вищої освіти», цільові пріоритети,
змістові засади та механізми реалізації комплексної європейської стратегії
інтернаціоналізації вищої освіти (European Higher Education in the World, 2013)
охарактеризувала А. Сбруєва, яка визначила пріоритетні завдання розроблення
національної стратегії інтернаціоналізації вищої освіти України. Учена
зазначає, що вимірами інтернаціоналізації вищої освіти є: глобальний,
регіональний, національний, міжінституційний, інституційний, індивідуальний
[107-109]. Погоджуючись з дослідницею, важливо зазначити, що всі ці виміри
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взаємопов’язані між собою, що необхідно враховувати в національному
контексті.
Цілі, тенденції та особливості інтернаціоналізації в умовах глобалізації
світового освітнього простору вивчала О. Красовська. Науковець зазначає, що
«кількість

спільних

міжнародних

проектів,

зростання

студентської

та

викладацької мобільності, уніфікація програм навчання і транснаціоналізація
вищих навчальних закладів є особливостями розвитку вищої освіти в умовах
глобалізації світового освітнього простору» [32, с. 103, 109]. Твердження щодо
уніфікації програм навчання у вищій освіті дещо суперечить положенням
Болонського процесу, що передбачає різноманітність освітніх програм в ЄПВО
як його перевагу в світовому освітньому просторі.
«Основні чинники інтернаціоналізації університетської освіти такі як: 1)
політичні – розвиток інтеграційних процесів в політичній і соціальних сферах,
посилення демократичних принципів у міжнародних відносинах; 2) економічні
– глобалізація економіки і технологій, вимоги світового і регіональних ринків
праці; 3) культурні – розвиток діалогу національних культур, міжнародна
відкритість, взаємопроникнення культурних цінностей; 4) академічні –
інтернаціональний характер наукових знань, універсальна основа освіти і
науково-дослідницької діяльності, формування міжнародних стандартів якості;
5) інформаційні – створення нових інформаційних технологій, поява
глобальних мереж», ідентифіковані Л. Хижняк [124, с. 52], вказують на
необхідність розбудови інституційної спроможності закладів вищої освіти та
посилення міжнародної співпраці.
Основні фактори розвитку інтернаціоналізації: інформаційні технології,
посилення співробітництва, акцент на якісних результатах, підтримка
державно-приватних ініціатив, зближення освіти і науки, а також підвищення
узгодженості освітніх програм обґрунтувала А. Вербицька [13]. Також,
розвиток інтернаціоналізації вищої освіти в Україні системно проаналізовано в
магістерській роботі І. Юр’євої, де приділено увагу запровадженню проектів за
освітньою програмою міжнародної співпраці ЄС Темпус [280].
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Окремі інструменти інтернаціоналізації, передусім мобільність, вивчали
В. Бобрицька, О. Козієвська, Т. Фініков і О. Шаров, а А. Мазаракі, В. Сай і
Т. Дупляк описали типи і форми міжнародної академічної мобільності в рамках
програми міжнародної співпраці ЄС Еразмус+ [35]. О. Козієвська виявила
тенденції розвитку академічної мобільності, дослідила державне регулювання
мобільності, стратегії інтернаціоналізації вищої освіти та причини вибору
навчання за кордоном [26-29]. В. Бобрицька вказує на те, що розвиток
академічної мобільності балансується залежно від обраної у кожній з країн
стратегії інтернаціоналізації [9-11]. Т. Фініковим і О. Шаровим проаналізовано
концептуальне бачення мобільності в стратегічних документах української
системи вищої освіти, перешкоди щодо її реалізації [64, с. 116-128]. З огляду
зазначених публікацій випливає, що в ЗВО часто обмежуються кількісними
параметрами виміру рівня інтернаціоналізації, такими, як кількість обмінів за
мобільністю, іноземних студентів та підписаних міжнародних договорів.
Н. Данько, розглядаючи різні аспекти е-інтернаціоналізації в межах
реалізації проекту ЄС Темпус «Е-інтернаціоналізація для спільного навчання –
ЕІСL», зазначала, що «розвиток комунікацій, збільшення пропускної здатності
мереж, застосування технологій web 2.0 дозволяє організовувати роботу
студентів над навчальними та науково-дослідними проектами у віртуальних
групах у режимі реального часу та сприяє подальшій інтернаціоналізації
навчального процесу» [15, с. 49-50; 54]. А. Кравченко працювала над
проблемою реалізації електронного навчання в умовах інтернаціоналізації
вищої освіти [30, с. 94-100]. У 2000 р. в Україні було активно розпочато
впровадження дистанційної освіти в межах реалізації проекту міжнародної
співпраці Канадського агентства міжнародного розвитку «Центр дистанційного
навчання Навчальної мережі глобального розвитку Світового Банку», поведено
низку досліджень щодо організації дистанційного та змішаного навчання [8].
Прикладом успішної реалізації та стійкості результатів проекту міжнародної
співпраці стало розроблення та запровадження магістерської програми в
форматі змішаного навчання на основі міжнародного досвіду в Національній
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академії державного управління при Президентові України [221].
Оцінку факторів впливу в контексті інтернаціоналізації на експертизу
проектів за програмами міжнародного співробітництва провели К. Ковтунеко,
К. Танащук, М. Атанасов, причому програми міжнародної співпраці ЄС
Еразмус+, Темпус, Жан Моне не розглядалися, разом з тим здійснено аналіз
взаємодії ЗВО з міжнародними фондами та програмами для залучення їх коштів
в якості додаткових джерел фінансування [25].
Аналіз інституційного потенціалу університетів у контексті глобального
лідерства, яке має безпосередній вплив на розвиток інтернаціоналізації,
проведено вченими Інституту вищої освіти НАПН України [5; 105]. Варто
відмітити зв'язок між примноженням лідерського потенціалу ЗВО та якісним
впровадження
дослідження

складових
проблем

інтернаціоналізації.

глобалізації

та

В.

Донченко

інтернаціоналізації

в

проводила
управлінні

міжнародною діяльністю сучасного університету [16; 17] та стверджує, що
«різноманітність моделей інтернаціоналізації пов’язана з комплексністю та
багатоаспектністю процесу, представлені моделі враховують різні елементи
процесу інтернаціоналізації. Кожна з них може застосовуватись у процесі
інтернаціоналізації вищої освіти на інституційному рівні, залежно від країни,
навчального закладу, контингенту студентів і викладачів та інших факторів.
Наявність у ЗВО чіткої стратегії інтернаціоналізації підвищує ефективність
міжнародної діяльності університету та сприяє інтеграції міжнародного виміру
функціонування закладу» [16, с. 61]. С. Курбатов в докторській дисертації
дослідив

явище

глобалізації

та

дискурс

інтернаціоналізації

сучасного

університету, де, серед іншого, розглянув праці зарубіжних учених, присвячені
проблемам інтернаціоналізації, трансформації поняття «інтернаціоналізація»
[34, с.161-175]. Отже, розглянуті положення згаданих публікацій переконують,
що якість управління міжнародною діяльністю закладу вищої освіти залежить
від розвитку його лідерського потенціалу та інтернаціоналізації.
Досліджуючи інтернаціоналізацію на інституційному рівні та виділяючи
напрями міжнародного співробітництва відповідно до положень Закону
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України «Про вищу освіту», І. Сікорська характеризує сприятливі умови
зовнішнього і внутрішнього середовища міжнародної діяльності ЗВО та
європейський вектор реформи вищої освіти у контексті міжнародної інтеграції
України [4; 112; 119]. Таким чином, варто погодитися з автором, що саме
інституційна готовність до інтернаціоналізації безпосередньо впливає на якість
її впровадження.
Процеси інтернаціоналізації освіти в окремих країнах складали науковий
інтерес для низки вітчизняних учених. Ж. Чернякова у кандидатській дисертації
дослідила теоретичні засади інтернаціоналізації старшої школи Великої
Британії [126]; тенденції, підходи до інтернаціоналізації та її вимірювання,
інтернаціоналізацію змісту вищої освіти в університетах Канади розглянув у
своїй кандидатській дисертації А. Чирва [127]; дисертація В. Солощенко
присвячена інтернаціоналізації університетської освіти в німецькомовних
країнах (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) [115]; О. Огієнко досліджувала тенденції
та особливості глобалізації та інтернаціоналізації вищої освіти: досвід
німецькомовних країн [70]. Згадані дослідження демонструють спільне та
відмінне в тенденціях та особливостях інтернаціоналізації в різних країнах
світу.
Зарубіжні дослідники, зокрема Г. де Віт [141; 145; 206; 275-277] і
Дж. Найт [201-206], досліджують інтернаціоналізацію та її розвиток за різними
аспектами

на

інституційному,

національному

і

світовому

рівнях,

удосконалюючи на цій основі визначення інтернаціоналізації. Дж. Найт
стверджує, що «інтернаціоналізація змінює світ вищої освіти, а глобалізація
змінює світ інтернаціоналізації». Учена зазначає, що «інтернаціоналізація має
вплив на інституційному рівні через розвиток нових міжнародних мереж та
асоціацій, зростання кількості студентів, викладачів і дослідників, які беруть
участь у програмах академічної мобільності, збільшення кількості курсів,
програм і кваліфікацій, сфокусованих на порівняльних і міжнародних темах;
посилення уваги до розроблення характеристик міжнародних / міжкультурних і
глобальних компетентностей; зацікавленість у міжнародних темах і спільних
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дослідженнях; чисельне зростання транскордонного викладання академічних
програм; збільшення обсягу позааудиторної діяльності з міжнародними або
мультикультурними компонентами в студентському кампусі; стимулювання
залучення іноземних студентів; зростання кількості спільних або подвійних
ступенів;

розширення

партнерств;

реалізацію

франчайзингу;

створення

офшорних філій; становлення нових національних, регіональних і міжнародних
організацій; запровадження нових регіональних та національних державних
політик і програм підтримки академічної мобільності та інших ініціатив з
питань інтернаціоналізації» (авторський переклад) [202, с. 3]. Також Дж. Найт
дослідила внутрішню і зовнішню інтернаціоналізацію та визначила «п’ять
ключових

міфів

інтернаціоналізації:

іноземні

студенти

є

агентами

інтернаціоналізації: велика кількість іноземних студентів свідчить про
інтернаціоналізацію інституційної культури та освітніх програм; міжнародна
репутація закладу вищої освіти є показником якості вищої освіти – чим більше
в університеті студентів, викладачів, освітніх програм, досліджень, угод та
членство в мережах, тим кращу репутацію він має; чим більша кількість
укладених міжнародних угод в університеті та членство в міжнародних
мережах, тим більш престижний він є, хоча насправді, часто такі угоди
залишаються на полицях без реальної діяльності; чим вищій рівень
міжнародної акредитації, тобто акредитація зовнішніми агентствами із
забезпечення якості чи професійними акредитаційними організаціями, там
вищий престиж закладу, хоча міжнародне визнання якості не передає завдання,
обсяг і розмір міжнародної діяльності, пов’язаної з викладанням та навчанням;
глобальний брендинг: маркетингова стратегія університету часто сплутується з
планом інтернаціоналізації, хоча не можна відкидати той факт, що
впровадження

плану

інтернаціоналізації

призводить

до

міжнародної

популяризації, але визнання є не самоціллю, а продуктом» (авторський
переклад) [201, с. 14-15]. Висновки Дж. Найт щодо міфів інтернаціоналізації є
актуальними й для України.
В європейській моделі вищої освіти У. Тайчлер виокремив два
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спрямування на: діяльність, пов’язану з співробітництвом і мобільністю через
програми міжнародної співпраці ЄС Еразмус+ і Темпус, та ініціативи,
сфокусовані на інтеграції та зближенні різних секторів європейської вищої
освіти через створення ЄПВО [236]. Слушним є твердження дослідника щодо
пріоритетності розвитку міжнародного співробітництва між ЗВО ЄПВО.
Нові виміри інтернаціоналізації вищої освіти розглядають Г. де Віт і
Дж. Білен [145]. Г. де Віт зазначає, що інтернаціоналізацію слід розглядати не
як результат, а як засіб досягнення якості вищої освіти для суспільства [276]. У
спільній роботі Г. де Віт і Ф. Альтбах дослідили організацію процесу
інтернаціоналізації на різних рівнях [141]. Підтримуючи висновок науковців
щодо розуміння інтернаціоналізації як засобу досягнення якості вищої освіти,
необхідно

зауважити,

що

скоріше

має

йтися

про

інструменти

інтернаціоналізації, що забезпечують, покращують та вимірюють якість вищої
освіти, зокрема мобільність, спільні освітні програми, міжнародні рейтинги
тощо.
Розглядаючи тенденції глобальної вищої освіти, вчені Ф. Альтбах,
Л. Райзенберг і Л. Рамблі, дійшли висновку, що «за останнє десятиліття,
глобалізація має надзвичайний вплив на вищу освіту, а інтернаціоналізація стає
її ключовою рушійною силою» (авторський переклад) [142, с. 23-35].
У. Бранденбург сфокусував науковий інтерес на дослідженні проблем
інтернаціоналізації, а також на розробленні науково обґрунтованих стратегії
[191].

Поділяючи

думку

дослідників

щодо

впливу

глобалізації

та

інтернаціоналізації на вищу освіту, необхідно підкреслити, що метою
інтернаціоналізації вищої освіти стає підвищення конкурентоздатності вищої
освіти шляхом забезпечення та покращення її якості в умовах глобалізації та
євроінтеграції.
Інтернаціоналізацію вищої освіти в світі в контексті європейського
виміру, національних політик і програм та «розумну / інтелігентну»
інтернаціоналізацію вивчали вчені Р. Хелмз, Л. Рамбі, Л. Брайкович, Г. Міхат,
Л. Бремер [142; 196; 217]. Параметри для оцінювання впливу стратегії
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інтернаціоналізації на якість вищої освіти та розвиток суспільства на прикладі
Литви визначили А. Самскайте, І. Юкните-Петрейкіне [230]. Беззаперечний
інтерес становлять результати зазначених робіт, зокрема оцінювання впливу
інтернаціоналізації на якість вищої освіти на основі обґрунтованих параметрів.
Фактори успішності запровадження інтернаціоналізації в контексті
ефективності

діяльності

університетів

визначив

Д.

Ґудзік.

Дослідник

охарактеризував поняття всеохоплюючої інтернаціоналізації – «зобов'язання,
підтверджене

діяльністю,

упроваджувати

міжнародні

та

порівняльні

перспективи через місії вищої освіти щодо викладання, досліджень і послуг. Це
формує інституційний дух і цінності та спрямоване на весь заклад вищої
освіти» (авторський переклад) [185, с. 10; 186, с. 6]. Інтернаціоналізацію як
інструмент

забезпечення

доданої

вартості

та

привабливості

ЗВО

охарактеризовано вченими Я. Галова, І. Убрезійова, А. Краснодебський,
Е. Хорська [179]. Індикатори проектів з інтернаціоналізації досліджували
Є. Біркенс, Ю. Бранденбург, А. ван Гаален, Ю.Еванс, Х. Лайхсерінг і
В. Зімерман, характеризуючи також підходи і методи [191]. М. Грін вивчала
вимірювання якості впровадження інтернаціоналізації [180].
У

кандидатській

дисертації

П.

Жижло

досліджено

вплив

інтернаціоналізації на розвиток ЗВО, зокрема у контексті реалізації програм ЄС
в сфері освіти [235]. Учений також розглядав стратегії інтернаціоналізації та їх
вплив на розвиток глобальних знань [234]. Ф. Леслі та Д. Роузвер досліджували
підходи до інтернаціоналізації та її вплив на стратегічне управління та
інституційну практику, запропонувавши методичні рекомендації для ЗВО щодо
розвитку співпраці [207]. Отже, дослідницькі результати підтверджують
важливість розроблення стратегій інтернаціоналізації з урахуванням їх впливу
на розвиток закладів вищої освіти, на удосконалення їх стратегічного
управління в контексті міжнародної співпраці.
Теоретичне та емпіричне дослідження впливу інтернаціоналізації на
університетські

інституційні

рейтинги

провели

Б.

Дельгадо-Маркез,

Е. Хертадо-Торрез, Я. Бондар [150]. Я. Вільямс і Дж. Тейлор визначили
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важливість раціонального впровадження інтернаціоналізації на місцевому,
університетському та індивідуальному рівнях [274]. У своїй дослідницькій
роботі з інтернаціоналізації вищої освіти Е. Егрон-Полак і Р. Хадсон зазначили,
що «інтернаціоналізація є невід’ємною частиною постійного процесу змін у
вищій освіті, яка набирає значення рушійної сили змін. Її важливість зростає
разом з загальним розвитком глобалізації, пропонуючи нові можливості, але
разом з тим висуваючи нові виклики» (авторський переклад) [194, с. 5]. Таким
чином,

зміни

є

невід’ємною

частиною

процесу

впровадження

інтернаціоналізації у вищій освіті на всіх рівнях – країн, систем, закладів,
працівників і студентів.
Лідерство у вищій освіті та проблеми залучення викладацького та
адміністративного персоналу до інтернаціоналізації вищої освіти досліджувала
Є. Джонс [199]. Дослідниця слушно зауважує, що лідерський підхід до
інтернаціоналізації вищої освіти є підґрунтям для залучення та мотивації
викладацького та адміністративного персоналу брати на себе відповідальність
за результати освітньої діяльності.
Фелорчук І.В. проаналізувала досвід Азербайджану, Вірменії та Грузії
щодо стану розвитку інтернаціоналізації вищої педагогічної освіти [123]. Р.
Айоубі та Н. Массоуд вивчали роль інтернаціоналізації та вплив проектів
програми ЄС Темпус на національну вищу освіту Сирії [144]. Г. Сікікян і Ф.
Гайдушек дослідили стан запровадження програм ЄС «Навчання впродовж
життя», Еразмус Мундус і Темпус у контексті співпраці в сфері науки і
технологій в регіоні країн Східної Європи, проаналізували статистику участі в
програмах і виявили відповідний вплив у 2004-2012 рр., а також розробили
рекомендації для ЄС і країн Східної Європи щодо перспективного розвитку
програм ЄС [265].
Отже, вітчизняні та зарубіжні дослідники зважають на багатоплановість і
багатовекторність,

розмаїття

проявів

і

контекстів

здійснення

інтернаціоналізації вищої освіти та її інструментів, але розглядають програми
міжнародної співпраці ЄС або як один із ресурсів підтримки реформ вищої
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освіти в контексті Болонського процесу, або як одну з форм підтримки різних
напрямів інтернаціоналізації, зокрема мобільності, однак реалізація таких
програм як механізм інтернаціоналізації вищої освіти не була предметом
досліджень.
Протягом кількох років Національні Еразмус+ / Темпус офіси країнпартнерів також проводили дослідження щодо впливу програм міжнародної
співпраці ЄС на ЗВО та національні системи вищої освіти [36]. Так, аналіз
впливу програм Темпус та Еразмус Мундус на розвиток системи вищої освіти
Грузії здійснила Л. Глонті, в її публікації наведено статистику участі, тематичні
пріоритети і вплив програм на національному рівні на розбудову системи
забезпечення якості вищої освіти та розбудову потенціалу ЗВО Грузії для
впровадження реформ [238]. Грузія, як і Україна, підписала Угоду про
Асоціацію Грузії та ЄС проте розпочала впровадження реформ у сфері вищої
освіти раніше України.
Цільові дослідження реалізації проектів програм міжнародної співпраці
ЄС Темпус, Еразмус Мундус, Жан Моне і Еразмус+ координуються
структурними підрозділами Європейської Комісії (ЄК) – Генеральним
директоратом з питань освіти і культури (DG EAC) та Виконавчим агентством з
питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (EACEA). Такі дослідження
спрямовані на вивчення та визначення впливу впровадження проектів програм
міжнародної співпраці ЄС за тематичними напрямами та регіональною
географією партнерств країн [146; 163; 165; 166; 187; 198; 212; 213; 220; 228;
229], натомість окремо по Україні комплексне дослідження реалізації програм
міжнародної співпраці ЄС не проводилося.
Міжнародні організації також приділяють увагу дослідженням розвитку
інтернаціоналізації вищої освіти та її впливу на різних рівнях. Зокрема,
результати

дослідження

ЮНЕСКО

«Вища

освіта

у

глобалізованому

суспільстві» вказують на чотири ключові аспекти глобалізації, які впливають на
вищу освіту і формування її міжнародного характеру: зростаюче значення
суспільства / економіки знань; розроблення нових торговельних угод, які
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охоплюють,

зокрема,

ринок

освітніх

послуг;

нововведення

в

галузі

інформаційно-комунікаційних технологій; зростаюча роль ринку і ринкової
економіки [182]. Міжнародною асоціацією університетів підготовлено звіт з
глобального опитування 2014 р. «Інтернаціоналізація вищої освіти – зростаючі
очікування, фундаментальні цінності», за даними якого понад половини
університетів мають власну програму або ж стратегію інтернаціоналізації, а
22 % повідомили, що такий документ розробляється, 61 % університетів мають
окремий бюджет на фінансування інтернаціоналізації. Пріоритетними діями в
напрямі інтернаціоналізації виправдано залишаються академічна мобільність
студентів і спільні міжнародні наукові дослідження [181, с. 8; 161]. ОЕСР в
огляді науки, технологій та інновацій наголошує на вагомому значенні
міжнародної індивідуальної мобільності осіб на різному етапі їх особистого та
кар’єрного зростання як рушійної сили поширення знань (англ. knowledge
circulation) [193, с. 47]. Світовий банк у 2014 р. у першому Звіті про розвиток
світу, що присвячений освіті, «Навчайся задля впровадження обіцянок в освіті»
зазначає, що «для суспільств освіта розширює можливості розвитку економіки,
популяризує суспільну мобільність і підсилює ефективність діяльності закладів,
майбутнє професій фокусується на пріоритетності навчання, швидкий розвиток
технологій змінює природу виконання роботи та може призвести до зникнення
деяких професій» [267, с. 27].
У

дослідженні

за

запитом

Європейського

Парламенту

щодо

інтернаціоналізації вищої освіти автори (Г. де Віт, Е. Егрон-Полак, Л. Ховард,
Ф. Хантер) визначили, що «інтернаціоналізація набирає об’ємнішого значення,
більше вимірів, складових, підходів і заходів. Зокрема, інтернаціоналізація
включає кредитну та ступеневу мобільність студентів, академічний обмін і
пошук талантів, розроблення спільних освітніх програм і формулювання
результатів навчання, франчайзингу та відкриття філій як для розвитку
співпраці, так і для конкурентоздатності» (авторський переклад) [277, с. 45].
У рамках проекту за підтримки Британської Ради в Україні вчені
Р. Болайто та Р. Вест провели дослідження стану інтернаціоналізації в
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українських університетах у контексті застосування англійської мови, де
проаналізували міжнародну діяльність 13 ЗВО України, які є також й
активними учасниками програм міжнародної співпраці ЄС, і з’ясували, що
університети досягали великого успіху в створенні партнерств і налагодженні
співробітництва у сфері міжнародних досліджень і викладання саме в рамках
програм міжнародної співпраці ЄС Темпус, Еразмус Мундус, Еразмус+ та
Горизонт 2020, в інших інституціях подібних партнерств немає [19].
Ґрунтовні дослідження, проведені в 2015 р. групою вчених з різних країн
світу, представили критичні зауваження щодо розвитку ЄПВО та визначили
ключові вектори його майбутнього, серед яких вагоме значення надано
інтернаціоналізації вищої освіти та міжнародній співпраці як невід’ємним
складовим стратегії ЄПВО [254].
Європейський портал мережі «Eurydice» включає публікації щодо
розвитку систем освіти в державах-членах ЄС та інших країнах світу, де
обов’язково є окремий розділ, присвячений розвитку інтернаціоналізації по
кожній країні. У звітах з порівнянням систем вищої освіти зазначається рівень
впровадженості окремих складових інтернаціоналізації [176].
Таким чином, досліджуючи проблему інтернаціоналізації, її складові,
форми, інструменти і механізми міжнародні організації розглядали програми
міжнародної співпраці ЄС частково, фрагментарно, а спеціальне системне
дослідження реалізації таких програм як механізму інтернаціоналізації та,
зокрема, їх впливу на вищу освіту України не проводилося.
У рамках проекту ЄС «Національний Темпус / Еразмус+ офіс в Україні»,
системні обстеження щодо впливу проектів програм міжнародної співпраці ЄС
на розвиток ЗВО та вищу освіту України проводилися з 2009 р. Отримані
напрацювання підтвердили необхідність ґрунтовного дослідження механізмів
інтернаціоналізації, а проект став практичним майданчиком для проведення
дисертаційного

дослідження

[41; 42; 71].

Адже

інтернаціоналізація

національної вищої освіти стала необхідністю в конкурентному світовому
середовищі, а її значущість зросла в процесі інтеграції України до ЄПВО та
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ЄДП.
Інтернаціоналізація вищої освіти вимагає значних змін і ресурсів для
того, щоб вища освіта відповідала сучасним вимогам ринку праці та викликам
суспільства,

була

конкурентоздатна

на

глобальному

рівні.

Можна

стверджувати, що глобалізація освітнього простору та зростання конкуренції на
глобальному

ринку

освітніх

послуг

стали

певними

каталізаторами

інтернаціоналізації вищої освіти задля забезпечення та покращення якості
вищої освіти у кожній окремій країні та в світі. За підтримки програм
міжнародної співпраці ЄС інтернаціоналізація вищої освіти розвивається та
набуває нових форм реалізації – через міжінституційні партнерства, академічну
мобільність,

«мобільність

вдома»,

спільні

освітні

програми,

спільні

дослідження, центри досконалості, віртуальні кампуси, дисциплінарні та
мультидисциплінарні освітні мережі, утворення спільних і відкритих баз з
методичного забезпечення для освітніх програм, іноземних студентів та
залучення людей третього віку, осіб з особливими освітніми потребами та
можливостями, е-інтернаціоналізація через е-мобільність та змішане навчання,
розвиток глобальних мереж тощо.
Академічна мобільність і співробітництво між університетами, що
забезпечуються за підтримки програм міжнародної співпраці ЄС, стають
основою для взаєморозуміння, обміну знаннями, вивчення кращого досвіду,
міжкультурного діалогу, толерантності та поширення демократичних цінностей
в ЄПВО та поза ним. Академічна мобільність усе частіше сприймається не як
«відтік мізків», а як «кругообіг мізків» (англ. brain circulation), зокрема
учасниками такої мобільності надається підтримка розвитку міжнародної
співпраці між ЗВО Європи та України через спільну участь у проектах програм
міжнародної співпраці ЄС.
1.2.

Формування

поняттєво-термінологічного

апарату

щодо

інтернаціоналізації вищої освіти
Поняття

«інтернаціоналізації

вищої

освіти»

використовується,
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починаючи з 80-х років XX сторіччя, хоча саме явище має значно довшу
історію. В Європі важливість інтернаціоналізації вищої освіти доведено понад
500 років тому, коли Еразм Ротердамський, теолог і мислитель пізньої епохи
Відродження, мандруючи Європою та навчаючись в університетах різних країн,
оцінив значущість мобільності та широкий спектр можливостей, які вона
відкриває перед дослідниками [224]. Кілька століть потому, у 1987 р. на його
честь названо програму ЄС з міжнародної мобільності, яка понад 30 років
трансформується та успішно працює на розвиток якості вищої освіти в Європі
та підвищення її конкурентоздатності, а з 2004 р. поширюється і на Україну.
Тривалий час сама назва програми – «Еразмус» – використовується для
означення механізму мобільності: наприклад, «Еразмус Мундус». Співпраця
між ЗВО Польщі та України за підтримки національних органів влади також
набула назви «Польський Еразмус», на галузевому рівні – «Медичний
Еразмус», «Еразмус для молодіжного підприємництва» [162; 226; 227].
Майже кожен з дослідників інтернаціоналізації вищої освіти наводить
авторське визначення цього явища. Д. Фінк-Хафнер та Т. Даген узагальнили
статистику згадування ключових слів «глобалізація», «інтернаціоналізація» та
«європеїзація» в статтях, опублікованих у журналах з питань вищої освіти та
міжнародної освіти у період з 1999 до 2016 рр. (табл. 1.1) [177]. Узагальнені
дані переконливо демонструють актуальність саме понять «глобалізація» та
«інтернаціоналізація» в світовому освітньо-дослідницькому просторі.
Таблиця 1.1
Кількість згадувань ключових слів у статтях, опублікованих у журналах
з питань вищої освіти та міжнародної освіти, 1999-2016 рр. [177]
Ключові слова
1
глобалізація
інтернаціоналізація
глобалізація, інтернаціоналізація

Журнали з питань
вищої освіти

Журнали з питань
міжнародної освіти

2
362
320
169

3
314
382
233
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Продовження табл.1.1
1

2

3

європеїзація
інтернаціоналізація, європеїзація
глобалізація, європеїзація
глобалізація, інтернаціоналізація,
європеїзація

17
11
9
8

31
26
20
20

Найбільш

повний

огляд

визначень

понять

«глобалізація»

та

«інтернаціоналізація» і їх порівняння, аспектів інтернаціоналізації, історії її
розвитку виконано групою дослідників – А. Йозефі, Х. Різей, Б. Лар’яні,
Б. Дехнавієх, Н. Різей, П. Адібі, які проаналізували «180 статтей по цій тематиці
та після аналізу на дублювання залишилось 64 статті. У 39 статтях викладено
різницю між глобалізацією та інтернаціоналізацією. Визначення поняття
«глобалізація»

виокремлено

в

чотирьох

категоріях,

які

включають

глобалізацію, глобалізування, глобалізацію вищої освіти, глобалізування вищої
освіти. Визначення поняття «інтернаціоналізація» класифіковано в п’ятьох
категоріях:

інтернаціоналізація,

інтернаціоналізація

вищої

освіти,

інтернаціоналізація освітніх програм, інтернаціоналізація студій з курікулуму,
інтернаціоналізація професії з розвитку навчальних планів» (авторський
переклад) [195].
До

поняття

відповідних

інтернаціоналізації

індикаторів

звертаються

шляхом

введення

та

світові

університетські

визначення
рейтинги:

Шанхайський (у галузевій версії), «Таймс», «Кью Ес». Кожен з рейтингів
ураховує індикатори розвитку міжнародної діяльності ЗВО [139; 150; 215; 263].
Приміром, найпоширеніше визначення, що використовується вченими,
сформульовано Дж. Найт, яка розглядає інтернаціоналізацію вищої освіти як
«процес запровадження міжнародної складової в дослідницьку, освітню й
управлінську функції вищої освіти» та наголошує на взаємозв’язку всіх
складових і функцій вищої освіти та вагомий вплив на них саме
інтернаціоналізації [203, с. 9].
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Визначення, запропоноване ЮНЕСКО, зазначає, що «інтернаціоналізація
є однією із форм вищої освіти, яка відображає можливості та проблеми
глобалізації. Інтернаціоналізація охоплює низку питань, серед яких освітні
програми, процес викладання і навчання, проведення досліджень, інституційні
угоди, мобільність студентів і викладачів, розвиток співпраці та багато інших»
(авторський переклад) [142, с. 6].
Визначення інтернаціоналізації вищої освіти надано групою вчених, –
Г. де Віт, Ф. Хантер, Л. Ховард та Е. Егрон-Полак, – за результатами
дослідження, виконаного на замовлення Європейського Парламенту щодо
інтернаціоналізації вищої освіти в Європі, додавши сучасний контекст розвитку
вищої освіти до визначення поняття Дж. Найт: «Інтернаціоналізація вищої
освіти – це цілеспрямований процес інтеграції міжнародного, міжкультурного
або глобального вимірів в мету, функції та надання післясередньої освіти з
метою покращення якості освіти та досліджень задля студентів і працівників та
здійснення вагомого внеску в суспільство» (авторський переклад) [277, с. 29].
В Україні вперше визначення інтернаціоналізації вищої освіти надано в
Національному освітньому глосарії (2014 р.) [68, с. 25], яке потім узято за
основу в Законі України «Про вищу освіту» (2014 р.): «Інтернаціоналізація
(Internationalisation): у вищій освіті – це процес інтеграції освітньої,
дослідницької та адміністративної діяльності ЗВО чи наукової установи з
міжнародною складовою:
– індивідуальна

мобільність

(студентів,

науковців,

викладачів,

адміністративного персоналу);
– створення спільних міжнародних освітніх і дослідницьких програм;
– формування міжнародних освітніх стандартів з метою забезпечення
якості;
– інституційне

партнерство,

створення

освітніх

і

дослідницьких

консорціумів, об’єднань» [80].
О. Красовська представила таке авторське визначення інтернаціоналізації
– «процес систематичної інтеграції міжнародної складової в освітній системі
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країни, дослідження міжнародного ринку вищої освіти та суспільна діяльність
вищих навчальних закладів у світогосподарській системі» [32, с. 103, 109].
О. Нітенко уточнила поняття «інтернаціоналізація освіти» і зазначила, що
«вона, в першу чергу, повинна відповідати цілям та змісту ЄВПО, формування
якого відбувається у трьох напрямах (рівнях). Перш за все, це співробітництво
між

університетами;

другий

напрям

–

міждержавне

співробітництво,

уособленням якого є Болонський процес; третій – наднаціональний процес, що
відбувається на рівні і в рамках ЄС та є одним із чинників становлення
глобального простору вищої освіти й класифікується як зовнішня (міжнародна
академічна мобільність) і внутрішня (впровадження світових стандартів,
інтернаціоналізація навчальних курсів, міжкультурних програм тощо)» [69,
с. 206].
Сьогодні поняття інтернаціоналізації вищої освіти та її складових
потребує переосмислення в контексті потреб сучасного суспільства та змін, які
відбулись у сфері вищої освіти в усьому світі з розвитком Болонського процесу,
створенням ЄПВО та ЄДП.
За результатами огляду та аналізу літератури [4; 18; 27-29; 107-109; 116;
161; 172; 185-186; 197; 200; 201-206; 275-277] з’ясовано, що у представлених
визначеннях інтернаціоналізації вищої освіти не виокремлено синергетичний
ефект складових цього явища та процесу в контексті змін і розвитку, що
викликало необхідність уточнення поняття інтернаціоналізації вищої освіти як
процесу розвитку вищої освіти на основі міжнародної співпраці та синергії
заходів на глобальному, регіональному, національному та інституційному
рівнях задля забезпечення і покращення якості вищої освіти відповідно до
сучасних викликів.
На основі аналізу наукових праць та Інтернет-ресурсів виявлено, що
визначення

поняття

«стратегія

інтернаціоналізації»

в

більшості

робіт

представлено як опис складових інтернаціоналізації [3; 4; 18; 27-29; 112; 161;
107-109; 172; 185-186; 200; 275-277; 201-206], отже, ураховуючи глобалізацію
освітнього простору, що включає ринок послуг вищої освіти, міжнародну
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академічну мобільність, спільні освітні програми тощо, пропонується уточнити
визначення поняття «стратегія інтернаціоналізації вищої освіти» як вектор
розвитку, що визначає місію (мету), візію, цінності, напрями, першочергові
пріоритети та індикатори розвитку вищої освіти в контексті завдань
глобального виміру вищої освіти.
З’ясовано, що визначення поняття «механізм інтернаціоналізації вищої
освіти на основі реалізації програм міжнародної співпраці ЄС» не
зустрічається в розглянутій науковій літературі та інших джерелах, тож
запропоновано визначення цього поняття як системи інституцій та процедур,
процесів і заходів, що здійснюють управлінський вплив на розвиток вищої
освіти в контексті інтернаціоналізації шляхом узгодженої організації й
регуляції впровадження проектів програм міжнародної співпраці ЄС і
взаємного програмованого використання успішних практик міжнародного
досвіду на засадах міжінституційної співпраці. При цьому поняття «механізм»
(знаряддя, пристрій, грецьк. м.) розуміємо як «сукупність проміжних станів або
процесів будь-яких явищ» згідно з визначенням словника іншомовних слів
НАН України [113, с. 431].
Аналіз визначень понять, що характеризують складові інтернаціоналізації
в контексті програм міжнародної співпраці ЄС, засвідчив необхідність їх
уточнення. Серед понять, актуальних для дослідження інтернаціоналізації
вищої освіти в контексті реалізації програм міжнародної співпраці ЄС, важливо
зазначити поняття програми міжнародної співпраці та міжнародні проекти в
вищій освіті. Під час дослідження в перше поняття вкладали такий зміст –
група пов’язаних і скоординованих міжнародних проектів, що забезпечують
досягнення мети на основі обраної стратегії, під міжнародними проектами в
вищій освіті – ми розуміли проекти, що розробляють і реалізують заклади
вищої освіти, наукові й інші установи з метою розвитку вищої освіти на основі,
та у співпраці з міжнародними партнерами [214].
На практиці для виконання проектів за програмами міжнародної
співпраці ЄС залучаються кошти міжнародної технічної допомоги (МТД) у
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формі грантів. Поняття міжнародної технічної допомоги є специфічним для
країн-партнерів програм міжнародної

співпраці

ЄС та знайшло

своє

представлення в національному законодавстві України, а саме в постанові
Кабінету Міністрів України «Про створення єдиної системи залучення,
використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» від 15 лютого
2002 р. № 153, де надається таке визначення: «міжнародна технічна допомога
– фінансові та інші ресурси та послуги, що відповідно до міжнародних
договорів України надаються донорами на безоплатній та безповоротній основі
з метою підтримки України» [98].
Як правило, гранти виділяються в рамках програм, які містять опис
завдання, пріоритетні напрями фінансування, бюджет програми, статті витрат.
Грантом вважаються засоби, безоплатно передані дарувальником, наприклад
міжнародною організацією, фондом, корпорацією, урядовою установою,
приватною особою тощо, освітній організації, недержавній організації або
приватній особі для виконання конкретної роботи на основі поданої проектної
заявки. Ключові критерії гранту такі: цільове призначення переданих засобів,
що можуть бути витрачені тільки на погоджену заздалегідь діяльність
відповідно до детально прописаних завдань у проектній заявці, безоплатно та
безповоротно передані засоби [125, с. 15]. Також, у навчальних посібниках з
фандрейзингу [125] та основ проектного менеджменту, планування та реалізації
освітніх проектів [23; 24] визначено етапи, складові й життєвий цикл проектної
діяльності, яка є програмованою через чітку визначеність та узгодженість цілей,
завдань, заходів та очікуваних результатів, ролі партнерів і виконавців,
стейкхолдерів (заінтересованих осіб) і бенефіціарів (осіб, які є отримувачами,
споживачами результатів проектів), інфраструктуру, деталізовані робочі плани,
робочі пакети (набір визначених та запланованих заходів і завдань, термінів
виконання), логіко-структурну матрицю (опис завдань, заходів, критерії,
показників і ризиків за проектом), необхідні ресурси, бюджет [214].
Стейкхолдерами проектів міжнародної співпраці у сфері вищої освіти, як
правило, визначають «осіб та організації, залучені до проекту, які прямо або
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непрямо, позитивно або негативно можуть вплинути на виконання проекту», а
бенефіціарами – усіх, «хто отримує переваги від реалізації проекту» [214].
Варто зазначити, що на законодавчому рівні в Україні існує єдине
визначення бенефіціара проектів МТД в Постанові Кабінету Міністрів України
– «центральний орган виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласна, Київська, Севастопольська міська держадміністрація, до
компетенції яких належить формування та/або реалізація державної політики у
відповідній галузі чи регіоні, де передбачається впровадження проекту
(програми), що заінтересована в результатах виконання проекту (програми),
Секретаріат Кабінету Міністрів України, Адміністрація Президента України»
[98], що суперечить визначенням програм міжнародної співпраці ЄС,
наприклад Керівництво програми Еразмус+ визначає, що бенефіціарами є всі
партнери проектів [167].
Таким чином, аналіз поняттєво-термінологічного апарату з проблем
інтернаціоналізації вищої освіти, реалізації програм міжнародної співпраці
показав, що немає узгодженості щодо понять, повноти їх визначень, система
понять і термінів, що характеризують явище та процеси інтернаціоналізації
вищої освіти, не є завершеною й потребує подальшого доопрацювання та
уточнення.
Висновки до першого розділу
1. Отже, можна стверджувати, що системні дослідження з реалізації в
Україні програм міжнародної співпраці ЄС як механізму інтернаціоналізації
вищої освіти відсутні та залишається нерозв’язаною проблема використання
відкритих можливостей для України в рамках таких програм. Актуальність
проблеми підтверджується закликом міністрів, відповідальних за вищу освіту, –
учасників Паризької конференції 2018 р. з Болонського процесу до
використання програми міжнародної співпраці ЄС Еразмус+ для посилення
міжінституційної співпраці й поза мобільністю та для досягнення прогресу в
розвитку вищої освіти.
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2. Результати аналізу наукових джерел свідчать, що більшість учених
розглядає програми міжнародної співпраці як додатковий ресурс фінансування
ЗВО, а не як механізм інтернаціоналізації вищої освіти, що, зокрема, адаптує
кращі практики університетів для розвитку потенціалу вищої освіти в контексті
глобалізації. Виявлено, що не існує єдиного всеохоплюючого визначення
понять «інтернаціоналізація вищої освіти» та «стратегія інтернаціоналізації
вищої освіти», які потребують удосконалення в сучасних умовах глобалізації та
євроінтеграції.
3. Аналіз поняттєво-термінологічного апарату дає підстави стверджувати,
що низка визначень понять з інтернаціоналізації та міжнародної співпраці
потребують вдосконалення, також необхідно вводити визначення нових явищ,
що виникають в процесі інтернаціоналізації вищої освіти, приміром поняття
«механізм інтернаціоналізації вищої освіти на основі реалізації програм ЄС».
4. Дослідження щодо реалізації програм міжнародної співпраці ЄС як
механізму інтернаціоналізації в контексті євроінтеграції, а також проблем
використання міжнародних проектів як інструментів реформування вищої
освіти на національному та інституційному рівнях комплексно та системно не
здійснювалися, а проблема використання відкритих можливостей для України в
рамках

таких

програм

залишається

нерозв’язаною,

що

підтверджує

необхідність проведення такого дослідження.
Основні результати дослідження, представлені у першому розділі,
опубліковані автором у працях [71; 212; 213; 218; 219; 220; 221].
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РОЗДІЛ 2
РОЛЬ ПРОГРАМ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО
СОЮЗУ В ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
2.1. Методи дослідження
Дослідження проводилось у 2013-2018 рр. з використанням попередніх
практичних напрацювань і спостережень автора під час участі в проектах
програм міжнародної співпраці ЄС й інших міжнародних організацій і фондів з
2004 р. до 2012 р. та реалізовувалося у три етапи.
На першому етапі (2013-2014 рр.) проаналізовано та узагальнено низку
наукових публікацій та інформаційних джерел. На даному етапі використано
методи порівняльного та контентного аналізу міжнародних документів і
наукових публікацій для визначення стану розробленості проблеми реалізації
програм міжнародної співпраці ЄС як механізму інтернаціоналізації вищої
освіти, проблем інтернаціоналізації та управління нею на національному та
інституційному рівнях, а також для уточнення поняттєво-термінологічного
апарату.
Отже, увагу було зосереджено на пошуку та аналізі інформаційних
джерел, пов’язаних із темою дисертації, вивченні вітчизняного та зарубіжного
досвіду. Проведений порівняльний та контентний аналіз актуальних для
дослідження понять і термінів надав підстави для удосконалення поняттєвотермінологічного

апарату,

а

саме

уточнення

визначення

поняття

«інтернаціоналізація вищої освіти» у частині синергії заходів на глобальному,
регіональному, національному та інституційному рівнях задля забезпечення та
покращення якості вищої освіти, а також «стратегія інтернаціоналізації вищої
освіти» у частині завдань глобального виміру вищої освіти. Було з’ясовано, що
поняття «механізм інтернаціоналізації вищої освіти на основі реалізації
програм міжнародної співпраці ЄС» не зустрічається в сучасній літературі та
інформаційних джерелах, тож було сформульоване авторське визначення:
система інституцій та процедур, процесів і заходів, що здійснюють
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управлінський вплив на розвиток вищої освіти в контексті інтернаціоналізації
шляхом узгодженої організації й регуляції впровадження проектів програм
міжнародної співпраці ЄС і взаємного програмованого використання успішних
практик міжнародного досвіду на засадах міжінституційної співпраці.
Було сформульовано гіпотезу дослідження, яка полягає в припущенні,
що виявлені особливості та тенденції реалізації в Україні програм міжнародної
співпраці ЄС у вищій освіті в контексті інтернаціоналізації створять підґрунтя
для

розроблення

моделі

реалізації

таких

програм

як

механізму

інтернаціоналізації вищої освіти та відповідних рекомендацій щодо підвищення
результативності впровадження в Україні проектів програм міжнародної
співпраці ЄС на національному та інституційному рівнях.
На другому етапі (2014-2017 рр.) розглядалися програмні документи
ООН, ЮНЕСКО, ОЕСР, Світового банку, ЄС, що визначаються стратегії,
політики, програми та пріоритети міжнародної співпраці в глобальному вимірі.
Методи порівняльного та контентного аналізу застосовувалися при вивченні
документів щодо міжнародної співпраці ЄС з країнами-партнерами з усього
світу, зокрема Україною, на рівні стратегій ЄС, положень і звернень
Європейського Парламенту, ЄК та інших інституцій ЄС, документів
міністерських конференцій Болонського процесу, ЄПВО та ЄДП для
ідентифікації процесів інтернаціоналізації вищої освіти, зокрема шляхом
реалізації програм міжнародної співпраці ЄС, в глобальному, регіональному та
європейському вимірах.
Для дослідження інтернаціоналізації вищої освіти, передусім через
реалізацію програм міжнародної співпраці ЄС, на національному рівні було
здійснено аналіз та узагальнення нормативно-правової бази стосовно вищої
освіти України, зокрема законів України «Про вищу освіту» (2014 р.), «Про
наукову і науково-технічну діяльність» (2015 р.), «Про освіту» (2017 р.), Угоди
про Асоціацію між Україною та ЄС (2015 р.), а також практичного досвіду
реалізації програм міжнародної співпраці ЄС в Україні у 2009-2017 рр.
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Проаналізовано діяльність і результати 118 проектів програм міжнародної
співпраці ЄС за участю ЗВО України, узагальнено практичний досвід автора в
реалізації таких проектів, а також результати проведеного спостереження щодо
реалізації програми міжнародної співпраці ЄС Еразмус+ в межах стажування в
Грузії як країни-партнера програми Еразмус+. Метод

спостереження

використовувався для збору відповідних даних щодо реалізації програм
міжнародної співпраці ЄС та виявлення суперечностей між наявністю
відкритих для України можливостей програм міжнародної співпраці ЄС задля
реформування

вищої

освіти

в

контексті

Болонського

процесу

та

недосконалістю механізмів інтернаціоналізації вищої освіти в Україні, між
багаторічним досвідом участі України в програмах міжнародної співпраці ЄС і
недостатньою інституційною та індивідуальною компетентністю стейкхолдерів
щодо управління закладами вищої освіти в умовах глобальних викликів,
зокрема щодо забезпечення якості, імплементації та стійкості результатів
міжнародних проектів у контексті інтернаціоналізації вищої освіти.
Таким чином, здійснені аналіз та узагальнення масиву емпіричних
(статистичних і фактологічних) даних дали можливість ідентифікувати
особливості та виявити тенденції реалізації в Україні програм міжнародної
співпраці ЄС як механізму інтернаціоналізації вищої освіти, з’ясувати їх типи,
пріоритети, організацію й управління в контексті реформування вищої освіти.
Третій етап (2018-2019 рр.) присвячено розробленню моделі реалізації
програм міжнародної співпраці ЄС як механізму інтернаціоналізації вищої
освіти в Україні та підготовці рекомендацій щодо підвищення результативності
впровадження в Україні проектів програм міжнародної співпраці ЄС у вищій
освіті на національному та інституційному рівнях.
На цьому етапі застосовувався метод системного аналізу для визначення
складових реалізації програм міжнародної співпраці ЄС як механізму
інтернаціоналізації вищої освіти та їх взаємозв’язків. Метод моделювання
використано

для

розроблення

теоретичної

моделі

реалізації

програм
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міжнародної співпраці ЄС як механізму інтернаціоналізації вищої освіти та її
схематичного представлення.
На підставі результатів аналізу та узагальнення емпіричних даних та
ідентифікованих особливостей і виявлених тенденцій реалізації в Україні
програм

міжнародної

співпраці

ЄС

обґрунтовано

рекомендації

щодо

підвищення результативності впровадження в Україні проектів програм
міжнародної співпраці ЄС.
2.2. Політика та пріоритети програм ЄС у сфері вищої освіти в контексті
інтернаціоналізації Європейського простору вищої освіти
Болонський процес та ЄПВО виходять за межі ЄС, але тісно пов'язані з
програмами і політиками ЄС. Усі програми міжнародної співпраці ЄС
базувались і базуються на відповідних стратегіях розвитку ЄС та географічних
пріоритетах впливу, які набували постійної трансформації у періоди реалізації,
відповідаючи на виклики глобалізації.
Політика та пріоритети участі України в програмах міжнародної
співпраці в контексті інтернаціоналізації вищої освіти базуються на нових
законах України «Про вищу освіту» [80], «Про наукову і науково-технічну
діяльність» [95], «Про освіту» [97], що враховують міжнародні програмні
документи. Одним з таких системних документів є «Освіта – 2030: Інчхонська
декларація» ООН – рамкова програма діяльності на виконання 4-ої Цілі сталого
розвитку, де прописані стратегічні орієнтири для країн всього світу щодо
розвитку освіти, зокрема збільшення кількості стипендій у вищій і професійнотехнічній освіті для країн, що розвиваються, які матимуть вплив на
інтернаціоналізацію вищої освіти та наукових досліджень, сприятимуть
доступу до глобальних знань, а система освіти повинна заохочувати створення
відкритої культури співпраці; інші документи ООН – щодо розвитку людських
ресурсів, які серед індикаторів включають досягнення в освіті та міжнародній
інтеграції [154; 273]. Доповідь ЮНЕСКО про науку 2030 підтверджує
важливість посилення міжнародної співпраці для розвитку науки в контексті
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інтернаціоналізації, як й інші документи [142; 148; 154; 182; 210; 271; 272].
Документи ОЕСР, зокрема «Огляд освіти 2018», звертають увагу на те, що в
межах стратегій з інтернаціоналізації все більше інституцій створюють
офшорні сателітні кампуси чи спільні програми, змінюють правила вступу для
іноземних студентів, модернізують освітні програми, заохочують викладачів до
використання іноземних мов у навчанні, пропонують он-лайн курси
(наприклад: MOOCs) та міжнародну практику [156; 157; 183; 193; 206; 207].
Відповідно до індикаторів розвитку освіти Світового банку та звіту «Навчання
для реалізації освітніх перспектив» необхідність мобілізації спільних зусиль
задля розвитку освіти посилюється [266; 267]. Знаходить своє підтвердження
актуальність проблеми розвитку вищої освіти в контексті інтернаціоналізації в
стратегіях і політиках, програмах і пріоритетах ЄС щодо міжнародної співпраці
з країнами-партнерами з усього світу, зокрема з Україною, а також на рівні
положень і звернень Європейського Парламенту, ЄК та інших інституцій ЄС
[137; 138; 143; 155; 168; 170; 171; 174; 175; 189; 192; 197; 225; 231; 264],
документів міністерських конференцій Болонського процесу [208]. Угода про
Асоціацію між Україною та ЄС серед іншого передбачає посилену співпрацю з
питань рівних можливостей, освіти, молоді та культури. Набуття чинності цієї
Угоди в 2017 р. надало нового поштовху для міжнародної співпраці в сфері
науки та технології, освіти і молоді, цифрових технологій, зокрема в межах
програм міжнародної співпраці ЄС [120].
Варто зазначити, що жодна з 17 Цілей сталого розвитку ООН 20152030 рр. не може бути досягнута без міжнародного співробітництва та
підтримки програм міжнародної співпраці, досягнення цих цілей передбачає
залучення всіх спільнот до розбудови більш стабільної, безпечної, процвітаючої
планети для всього людства. Четверта ціль – якість освіти, – передбачає
активну участь ЗВО і вимагає активнішого розвитку інтернаціоналізації та
запровадження її вже на рівні школи [233; 273]. Важливість інтернаціоналізації,
починаючи зі школи, та запровадження обов’язкової міжнародної мобільності й
визнання її результатів, підтверджується новим вектором розвитку Європи в
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рамках Сорбонського процесу – розбудову Європейського освітнього простору,
започаткованим у 2017 р. [243; 268].
Основні принципи і складові європейської стратегії інтернаціоналізації
вищої освіти описано в Доповіді ЄК «Європейська вища освіта у світі»
(2013 р.), де інтернаціоналізація розглядається як можливість, яка може
принести значні вигоди для Європи, для держав-членів та окремих ЗВО як з
погляду їх внутрішніх потреб, потреб глобального розвитку талантів, так і
відповідей на глобальні виклики і просування у глобальному освітньому
просторі. У Доповіді визначено ключові пріоритети для ЗВО та держав-членів
ЄС у напрямі запровадження комплексних стратегій інтернаціоналізації та
основні інструменти для підтримки стратегій інтернаціоналізації, такі як
програми міжнародної співпраці ЄС Еразмус, Темпус, Еразмус Мундус, Марі
Складовська-Кюрі,

Горизонт

2020.

«З

метою

підтримки

стратегій

інтернаціоналізації у період 2012-2020 рр. через фонди ЄС Комісія надаватиме
зростаючу

фінансову

підтримку

для

студентів,

дослідників

та

університетського персоналу задля отримання ступенів магістра, доктора
філософії через програму Еразмус+, напрям Марі Складовська-Кюрі програми
Горизонт 2020 відповідно» [174].
У документах ЄС «Європа 2020. Стратегія розумного, стійкого і
всеохоплюючого розвитку», «Освіта та підготовка 2020» та ЄК «Підтримуючи
ріст і зайнятість – порядок денний для модернізації систем вищої освіти
Європи» визначено важливість посилення міжнародної привабливості ЗВО ЄС,
збільшення міжнародної мобільності через співпрацю з країнами-партнерами
задля модернізації вищої освіти та розвиток інтернаціоналізації вищої освіти,
що мають вплив на поліпшення якості та актуальності вищої освіти,
включаючи освітні програми, врядування та фінансування [155; 170].
Відповідно до результатів дослідження «Тенденції 2015 р.: Навчання і
викладання у Європейських університетах» (англ. Trends 2015: Learning and
Teaching in European Universities) сучасний процес розвитку навчання і
викладання

в

університетах

характеризується

такими

тенденціями:
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інтернаціоналізація навчання: мобільність студентів і персоналу; міжнародна
співпраця;
викладання

міжнародні
англійською

студенти;
мовою;

міжнародна
міжнародний

дослідницька
персонал;

співпраця;
е-навчання

(комп’ютерні класи; Wi-Fi; он-лайн бібліотека; он-лайн курси; студентський
портал; соціальні медіа для комунікації; персоніфікований навчальний портал;
депозитарії; е-портфоліо; он-лайн іспити та тести; масові відкриті онлайн курси
(MOOCs); комп’ютери, ноутбуки; ігри, геймефікація; навчальна аналітика, 3D
принтери та технології); зміна концепції викладання (результати навчання і
НРК; баланс між викладанням і дослідженнями; залучення зовнішніх
стейкхолдерів; вимоги до викладацького персоналу); удосконалення освітнього
середовища (розвиток бібліотек і навчальних ресурсних центрів; наукові і
комп’ютерні лабораторії; адаптація навчальних аудиторії для урізноманітнення
підходів до викладання; зони для інтерактивної взаємодії та командної роботи);
розроблення та імплементація інституційних політик і стратегій [232].
Проте, вже в звіті 2018 р. результати дослідження «Тенденції 2018 р.:
навчання та викладання у Європейських університетах» вказують на те, що в
Європі в зв’язку з підвищенням потреб у спеціалістах з вищою освітою на
ринку праці, важливістю широкого залучення соціально вразливих груп,
поглиблення розуміння важливої ролі вищої освіти в суспільстві значно зросла
увага до впровадження стратегій щодо навчання і викладання на національному
та інституційному рівнях. «Інституції перебувають в процесі впровадження
більш системних та стратегічних підходів з централізованими структурами для
покращення підтримки та координації підходу «знизу-вгору» до вдосконалення
навчання і викладання, якість яких залежить від процесів взаємодії і
розподіленої відповідальності викладачів, студентських й інших служб
підтримки, так само як і від керівництва. Розроблення освітніх програм стає
більш привабливою сферою міжінституційної співпраці та обмінів, отримання
освіти і проведення досліджень, зокрема демонструє, як окремі підрозділи
інституції взаємодіють задля впровадження навчання і викладання» [269, с. 7779]. Розвиток Болонського процесу та Стратегія ЄС «Європа 2020» надають
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загальні рамки для впровадження освітніх реформ, навіть маючи відмінності в
освітніх системах, національних підходах до впровадження реформ і загальне
різноманіття політичних систем і соціоекономічних рівнів розвитку, а в 2018 р.
спостерігається більше прикладів гармонізації таких систем [269].
Комюніке міністерських конференцій Болонського процесу відзначають
важливе значення інтернаціоналізації для розвитку вищої освіти, а звіти країн
щодо впровадження Болонського процесу включають розділ, присвячений
інтернаціоналізації. Усі міністерські конференції з 1999 р. до 2018 р. і прийняті
відповідні комюніке / декларації відображали пріоритети щодо розвитку тих чи
інших інструментів інтернаціоналізації. Зокрема, 10 документів серед напрямів
дій Болонського процесу виділили мобільність і її характеристики змінювалися
відповідно до викликів глобалізації, а роль зростала відповідно до нових
стратегій розвитку Європи [208]. Еволюція завдань розвитку мобільності як
інструменту інтернаціоналізації представлена в табл. 2.1.
Таблиця 2.1
Завдання для розвитку мобільності як складової інтернаціоналізації в рамках
Болонського процесу (1999-2018 рр.) [239; 240; 242-251; 253-256; 262]
№

Комюніке

Завдання

1

2

3

1

Сорбонська
декларація (1998 р.)
Болонське
комюніке, Болонья
(1999 р.)
Празьке комюніке,
Прага (2001 р.)
Берлінське
комюніке, Берлін
(2003 р.)
Бергенське
комюніке, Берген
(2005 р.)

2

3
4

5

Сприяння мобільності студентів та викладачів.
Сприяння мобільності студентів, викладачів,
дослідників і адміністративного персоналу.
Усунення перешкод вільному пересуванню та
соціальний вимір мобільності.
Поліпшення якості та збільшення обсягів
мобільності.
Підвищення
мобільності
на
докторському і постдокторському рівнях.
Мобільність студентів і персоналу ЗВО – ключове
завдання Болонського процесу. Збалансований
обмін студентами і працівниками.
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Продовження табл. 2.1
1
6

7

8

9

2
Лондонське
комюніке, Лондон
(2007 р.)
Льовенське, Льов /
Лувен-ла-Нев
комюніке (2009 р.)
Бухарестське
комюніке,
Бухарест (2012 р.)
Єреванське
комюніке, Єреван
(2015 р.)

10 Паризьке
комюніке, Париж
(2018 р.)

3
Підвищення
відповідальності
ЗВО
щодо
забезпечення мобільності персоналу і студентів та її
збалансованості між країнами ЄПВО.
Мобільність
для
особистого
розвитку
та
працевлаштування – ключова ознака ЄПВО.
Підвищення якості мобільності та її обсягів до 2020
р. на рівні 20 % здобувачів вищої освіти, які
навчалися/стажувалися за кордоном
Використовувати
рекомендації
стратегії
«Мобільність для кращого навчання». Перенесення
національних грантів і позик у ЄПВО.
Розвивати соціальний вимір вищої освіти, посилити
гендерну рівність та розширити можливості доступу,
включаючи міжнародну мобільність, для студентів з
незахищених
категорій.
Надати
можливості
мобільності для студентів та викладачів із зон
конфліктів, працюючи над тим, щоб забезпечити їх
повернення додому у разі сприятливих обставин.
Пропагувати мобільність студентів педагогічної
освіти, враховуючи важливу роль, яку вони
відіграватимуть у навчанні майбутніх поколінь
європейців. Пропагувати мобільність персоналу.
Пропагувати портативність грантів і позик
Надалі розвивати мобільність і визнання в усьому
ЄПВО, працювати над забезпеченням того, щоб
порівнювані кваліфікації вищої освіти, отримані в
одній країні, автоматично визнавалися на тих самих
підставах в інших країнах з метою доступу до
подальшого навчання та ринку праці, тому важливо
забезпечити повне запровадження ЄКТС відповідно
до положень, викладених у Довіднику користувача
ЄКТС 2015. Запровадження пілотного проекту ЄС
«Європейський студентський квиток» для сприяння
студентській мобільності в усьому ЄПВО.
Розширювати
інтегроване
транснаціональне
співробітництво у вищій освіті, дослідженнях та
інноваціях задля збільшення мобільності і спільних
освітніх програм в ЄПВО.

Кожен з інших напрямів дій Болонського процесу впливав на розширення
завдань інтернаціоналізації, зокрема: система зрозумілих і порівнюваних
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академічних

ступенів,

їх

визнання

та

реалізація

спільних

програм;

трицикловість вищої освіти і запровадження національних рамок кваліфікацій
(НРК) [86], сумісних з Рамкою кваліфікацій ЄПВО; ЄКТС, НРК і Додаток до
диплома – як інструменти забезпечення якості та сприяння студентської
мобільності; забезпечення якості на основі розроблення спільних стандартів і
рекомендацій за активної міжнародної співпраці; європейський вимір вищої
освіти – розроблення спільних освітніх програм і надання спільних ступенів та
забезпечення мовної різноманітності; навчання впродовж життя як суттєвий
елемент ЄПВО і взаємопорівнюваність Рамки кваліфікацій ЄПВО [178] та
Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя (ЄРК) [258],
підвищення здатності до працевлаштування, навичок з прийняття рішень і
підприємництва; участь ЗВО та студентів у формування ЄПВО; привабливість
ЄПВО – відкритість європейської вищої освіти, студентоцентроване навчання,
транснаціональний обмін на основі академічних якостей і цінностей,
міжнародна відкритість і подальша інтернаціоналізація діяльності ЗВО;
синергія ЄПВО і ЄДП задля посилення трикутника знань – навчання,
дослідження, інновації; соціальний вимір вищої освіти задля забезпечення
рівного доступу до якісної освіти, підтримки колегіального навчання та
сприяння

соціальному

згуртуванню,

повне

запровадження

студентоценрованого навчання та відкритої освіти в контексті навчання
впродовж

життя,

розвиток

міждисциплінарних

програм,

поєднання

академічного навчання та навчання на робочому місці, синергія між ЄПВО і
ЄДП, інтенсифікація міждисциплінарного та транскордонного співробітництва,
розвиток інклюзивних та інноваційних підходів до навчання та викладання,
підготовка студентів і викладачів для творчої діяльності у цифровому
середовищі (дигіталізація) [148; 157; 208; 218; 220; 252]. Розвиток завдань
Болонського процесу на основі прийнятих комюніке міністерських конференцій
в період 1998-2015 рр. представлено в матриці Звіту з впровадження
Болонського процесу 2018 р. [249]. Окремий розділ 7 включає вимір
оцінювання

рівня

впровадження

Болонського

процесу

за

напрямом
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інтернаціоналізації і мобільності та надає вагомі підтвердження тому, що у
ЄПВО зростає важливість розвитку інтернаціоналізації, хоча результати по
країнах суттєво відрізняються за показниками рівня академічної мобільності та
участі в міжнародних заходах.
Посилення підтримки інструментів інтернаціоналізації стало ключовим у
рамках нового процесу в Європі, проголошеного в 2017 р. у Готенбурзі на
Суспільному Саміті лідерів щодо майбутнього Європи, що отримав назву
Сорбонський процес [268]. Він, зокрема, передбачає створення Європейського
освітнього простору та введення обов’язкової міжнародної мобільності,
починаючи зі школи, та подальшого навчання впродовж життя, що потребує
наскрізної

узгодженості

освітніх

програм

всієї

системи

освіти

для

автоматичного визнання результатів і періодів навчання, вдосконалення
вивчення мов, знання двох іноземних мов, популяризацію навчання впродовж
життя, підтримку вчителів і викладачів через програму Еразмус+ і мережу еТвіннінг, створення потужної мережі європейських університетів світового
класу та шкіл європейського й транснаціонального врядування, інвестування в
освіту тощо. Передбачаючи «використання повного потенціалу освіти та
культури як чинників створення робочих місць, економічного зростання та
соціальної справедливості» (авторський переклад) [225, c.1].
Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» надає
визначення ЄДП як системи програм та політичних інструментів, що об’єднує
інституційне середовище досліджень і розробок держав-членів ЄС та
асоційованих членів з метою розвитку міжнародного науково-технічного
співробітництва, вільного трансферу знань, мобільності дослідників [95]. ЄДП
визначає пріоритетами діяльності підвищення ефективності національних
систем наукових досліджень, посилення транскордонного співробітництва і
конкурентоспроможності,

активізацію

участі

в

програмах

міжнародної

співпраці ЄС, більшу відкритість ринку праці для дослідників, гендерну
рівність серед дослідників, максимальний обмін і передачу наукової інформації
[95; 175].
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Базуючись на стратегічних документах (зокрема, Європа 2020), на своїх
місії

і

завданнях,

програми

міжнародної

співпраці

фокусуються

на

різноманітних сферах і тематиці діяльності: сприяння розвитку вищої освіти та
мобільності студентів і працівників, реформа системи освіти тощо. Теми, які
вважаються особливо важливими для процесу соціальних перетворень,
слугують запровадженню реформ у сфері вищої освіти, є тематичними
пріоритетами.
Відповідно до пріоритетності співпраці з фокусом на різні країни
виділяють географічні пріоритети програм міжнародної співпраці ЄС, зокрема
фінансування

та

пріоритети

співпраці,

а

також

відкриті

можливості

розподіляються за міжнародними регіонами країн-учасниць програм.
ЄК посилює співпрацю задля інтеграції та збільшення можливостей
мобільності в межах програм міжнародної співпраці та дослідницьких програм
ЄС (Еразмус, Еразмус Мундус, Темпус, Жан Моне, Еразмус+, Горизонт 2020).
Найстаріша програма міжнародної співпраці ЄС Еразмус, якій вже понад 30
років, стала ключовим інструментом розвитку інтернаціоналізації в Європі та
довела свою значущість і неоціненний вплив на розвиток вищої освіти країнчленів ЄС. Вона розпочиналася як волонтерська співпраця між 11 країнами та
дуже швидко переросла в глобальну міжнародну співпрацю і стала відкрита для
всього світу в межах програми Еразмус+ [167; 168] з 2014 р. Модернізація
вищої освіти та запровадження положень Болонського процесу була основним
завданням програми, що реалізовувалося через співпрацю ЗВО та мобільність
студентів і працівників. Після розширення географії країн, які виголосили
бажання приєднатися до Болонського процесу, програма Еразмус відкрила
можливості для співпраці з країнами поза ЄС і трансформувалася в Еразмус
Мундус, що надавала можливість співпраці ЗВО Європи й інших країн світу
через мобільність працівників і студентів, а також виділяла стипендії для
навчання на сучасних спільних освітніх магістерських програмах для
талановитої молоді. Програма Еразмус Мундус забезпечила підтримку
міжнародної мобільності між Європою та всім світом задля отримання
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компетентностей, необхідних на глобальному ринку праці, та розповсюдження
й обміну знаннями. Від першого до четвертого етапів програма міжнародної
співпраці ЄС Темпус відповідала на виклики розвитку Болонського процесу та
підтримувала

запровадження

завдань

міністерських

конференцій

та

інструментів Болонського процесу й була складовою загальних стратегій ЄС
«Розширення» та «Розвиток». Стратегічні орієнтири для програми визначалися
Політикою зовнішніх зв’язків ЄС. Програма Жан Моне пропагувала
викладання європейських студій та сприяла євроінтеграційним процесам [38;
167; 218; 220; 222].
Важливість цих програм та їх впливу на розвиток вищої освіти
підтверджено їх трансформацією в окремі напрями діяльності програми
міжнародної співпраці Еразмус+ (2014-2020 рр.), ініційованої у 2013 р.
Європейським Парламентом задля сприяння досягненню цілей Стратегії
Європейського співробітництва у сфері освіти, підготовки, молоді та спорту та
її основних ініціатив та інструментів, таких як «Молодь у русі» та «Порядок
денний для нових навичок і робочих місць». [138; 143; 168; 173; 278].
Програма

сприяє

розвитку

стійкого

та

всеосяжного

соціально-

економічного зростання у країнах-партнерах, забезпеченню розвитку і
досягнення цілей та принципів зовнішньої співпраці ЄС, включаючи
національне право власності, соціальне згуртування, рівність, належний
географічний баланс і різноманітність. Особлива увага приділяється менш
розвиненим країнам, а також малозабезпеченим студентам, які походять із
знедолених соціально-економічних середовищ, студентам з особливими
освітніми потребами та інвалідністю [167].
Як зазначається в Керівництві до програми Еразмус+ [167], вона має на
меті покращення привабливості вищої освіти в Європі та надання підтримки
ЗВО задля їх конкурентоздатності на міжнародному ринку вищої освіти,
спрямована на підтримку модернізації, доступності й інтернаціоналізації вищої
освіти

у

країнах-партнерах,

запроваджується

в

контексті

пріоритетів,
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визначених в документах «Підвищення впливу Політики розвитку ЄС: Порядок
денний змін» і «Європейська вища освіта у світі».
Програма Еразмус+ працює на виконання завдань таких стратегічних
документів ЄС, як: «Європа 2020», «Стратегія в галузі освіти та професійної
підготовки 2020», оновлена рамкова програма європейської співпраці в сфері
молодіжної політики (2010-2018 рр.), Європейська ініціатива в сфері спорту /
Робочий план ЄС в сфері спорту та задля посилення міжнародного виміру,
зокрема у сферах вищої освіті та молодіжної політики. Програма Еразмус+
спрямована на вирішення таких завдань стратегії «Європа 2020»: підвищення
кількості здобувачів вищої освіти з 32 % до 40 %; зниження кількості тих, хто
завчасно покидає школу, з 14 % до менше, ніж 10 %. Також Програма працює
на посилення міжнародного виміру співпраці з іншими країнами світу,
особливо з огляду на вищу освіту і проблеми молоді; створює більше
можливостей для студентів закладів професійно-технічної освіти і вищої освіти
щодо працевлаштування завдяки стажуванням і практиці; сприяє покращенню
якості в усіх секторах шляхом мобільності персоналу і розбудові стратегічних
партнерств; значну увагу приділяє створенню та розвитку міжгалузевих
стратегічних партнерств і проектів з упровадження ІКТ; новаційній діяльності з
підвищення можливостей працевлаштування та підприємництва в межах
альянсів знань тощо[170; 174; 216; 241; 254].
Особливої вагомості та значущості набуває напрям Програми Еразмус+ з
розвитку потенціалу вищої освіти, який виконується в рамках зовнішньої
політики ЄС, визначеної у фінансових інструментах ЄС, що підтримують цей
напрям [167], а саме: Інструмент європейського сусідства (англ. European
Neighbourhood Instrument, ENI) [167; 257], Інструмент співпраці у галузі
розвитку (англ. Development Cooperation Instrument, DCI); Інструмент надання
допомоги на етапі, що передує входженню до ЄС (англ. Instrument for Preaccession Assistance, IPA) [167].
Українська система вищої освіти динамічно розвивається під впливом як
внутрішніх, передусім упровадження законів України «Про вищу освіту», «Про
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наукову і науково-технічну діяльність», «Про освіту», так і зовнішніх факторів,
передусім процесу європейської інтеграції, обумовленого підписанням Угоди
про Асоціацію між Україною та ЄС.
Угода про Асоціацію між Україною та ЄС (Розділ V. Глава 23. Освіта,
навчання та молодь. Статті 430-436) визначає зобов’язання України сприяти
розвитку співробітництва в галузі освіти, навчання та молодіжної політики з
метою покращення взаєморозуміння, активізації міжкультурного діалогу та
посилення знань щодо відповідних культур. Необхідність активізувати
співробітництво у вищій освіті, зокрема з метою реформування та модернізації
систем вищої освіти; сприяння зближенню у сфері вищої освіти, яке
відбувається в рамках Болонського процесу; поглиблення співробітництва між
закладами вищої освіти; активізації мобільності студентів і викладачів;
створення національних інструментів з покращення прозорості та визнання
кваліфікацій і компетентностей, використовуючи, коли це можливо, досвід ЄС,
вивчення можливості розвитку співробітництва в інших сферах, зокрема у
сфері середньої освіти, дистанційного навчання та навчання впродовж життя,
визначає напрями програм міжнародної співпраці ЄС для України [120].
У межах програм міжнародної співпраці ЄС у сфері вищої освіти ЄК
щорічно оголошує конкурси грантів у рамках щорічних програм фінансування.
Може бути як одна, так і більше програм за різними пріоритетними напрямами,
наприклад програми Еразмус+, Горизонт 2020, Жан Моне та ін. [14; 38; 39; 158;
167; 173; 175; 184]. Конкурси проводяться через представлення в рамках
кінцевого терміну проектних пропозицій за напрямом і пріоритетами, що
відповідають поставленим цілям та обов’язковим умовам конкурсів програми.
Програма передбачає щорічно погоджені процедури, які можуть відрізнятись,
удосконалюючись на основі досвіду кожного конкурсу. Оголошення про
конкурс програм ЄС публікуються в Офіційному журналі ЄС та на відповідних
сайтах ЄК, ЕАСЕА чи національних агентств країн-членів Програми,
відповідальних за реалізацію програм, наприклад Еразмус+ [39; 158; 167] і
Горизонт 2020 [14; 175; 184].
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Для визначення впливу програм міжнародної співпраці ЄС Еразмус
Мундус, Жан Моне, Темпус і Еразмус+ на розвиток вищої освіти важливо
проаналізувати їх архітектуру на основі документів цих програм за період їх
реалізації [38; 39; 158; 167; 173].
Програма Еразмус Мундус включала три компоненти.
Перший: Спільні магістерські та докторські програми (PhD), які
розроблялися та реалізовувалися консорціумом університетів, наукових
установ, підприємств з фокусом на розробки та дослідження (R&D) з державчленів ЄС та країн-партнерів. До їх складу входили мінімум три університети з
трьох різних держав-членів ЄС; координатором програми обов’язково виступав
університет держави-члена ЄС. Мобільність студентів передбачала визнання
програми усіма членами консорціуму та надання подвійного / спільного
диплому / багатостороннього диплому від університетів – членів консорціуму
[38; 158].
Другий: Партнерство між університетами з ЄС та з поза меж ЄС задля
обміну студентами і науково-педагогічними працівниками. Партнерство
(консорціум) складалося з мінімум 5 університетів з мінімум трьох державчленів ЄС і мінімум по одному університету від кожної країни з географічного
регіону «Східне партнерство», до якого відносяться Азербайджан, Білорусь,
Вірменія, Грузія, Молдова, Україна. Під час реалізації таких проектів
відбувалися двосторонні обміни – мобільності «схід – захід» і «захід – схід»
між європейськими закладами та країн-партнерів, надалися стипендії для
студентів, викладачів, науковців [38; 158].
Третій: Пропагування вищої освіти та міжнародного співробітництва у
сфері вищої освіті. Проекти цього напряму впроваджувалися з метою
підвищення привабливості вищої освіти в ЄС, її пропагування у країнахпартнерах,

посилення

міжкультурного

співробітництва

і

поглиблення

міжкультурного діалогу. Приміром, в рамках цього напряму підтримується
Асоціація випускників програми Еразмус Мундус (EMA) [38; 158].
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Інша програма міжнародної співпраці ЄС у сфері вищої освіти та
європейських студій – програма Жана Моне – ініціатива ЄК, започаткована у
1989 р. з метою пропагування ідей Об’єднаної Європи, поширення
європейських студій в Європі та на інших континентах [38; 158] до якої Україна
приєдналась з 2001 р. Програму названо на честь Жана Моне (Jean Monnet) –
одного з «батьків-засновників» ЄС (Європейських Спільнот), першого
президента Вищого органу Європейської спільноти з вугілля та сталі. Серед
основних цілей програми: поширення знань про євроінтеграційні процеси,
підвищення

рівня

поінформованості

суспільства

через

заохочення

університетів, кафедр, викладачів до викладання дисциплін з європейської
інтеграції та проведення досліджень; підтримка ЗВО та наукових установ,
дослідницьких асоціацій, мереж, що спеціалізуються на європейських студіях
тощо. У рамках програми Жана Моне ЄС виділяє кошти на започаткування
викладання модулей, пов’язаних з тематикою європейської інтеграції,
проведення наукових досліджень, організацію семінарів і конференцій [20; 38;
158]. Підтримку отримують такі типи заходів: європейські модулі Жана Моне;
професор / кафедра Жана Моне (англ. Jean Monnet Chairs); професор Жана
Моне Ad Personam; європейські центри досконалості програми Жана Моне
(англ. Centers of Excellence); асоціації дослідників і професорів з питань
європейської інтеграції; інформаційна та дослідницька діяльність, пов’язана з
європейською

інтеграцією

(англ.

Information

and

Research

Activities);

багатосторонні дослідницькі групи Жана Моне (англ. Networks) [[38; 158]. За
30 років діяльності Програма здійснила значний вплив на поширення ідей
Об’єднаної Європи та надалі сприяє більшому розумінню євроінтеграційних
процесів і організації ЄС, та, зважаючи на її ефективність, стала окремим
компонентом програми Еразмус+ з 2014 р. [167].
Найбільш комплексною серед програм міжнародної співпраці ЄС у сфері
вищої освіти була програма Темпус (1990-2013 рр.), яка розбудовувала
потенціал університетів задля запровадження реформ у сфері вищої освіти, у
тому числі й українських ЗВО з 1993 р. [38; 158].
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Зупинимося більш детально на архітектурі та організації програми
міжнародної співпраці ЄС Темпус – програми, яка підтримувала модернізацію
систем вищої освіти та створила простір для співпраці в країнах-партнерах ЄС
через університетські проекти. Програма здійснила суттєвий вплив на
добровільне зближення систем вищої освіти в країнах ЄПВО на основі
здобутків розвитку вищої освіти та підходів до міжнародної співпраці в
державах-членах ЄС [38; 158].
Організацією, відповідальною за адміністрування програми Темпус, з
2009 р. стає ЕАСЕА. Розробленням загальної політики програми, її організації
та архітектури (визначенням обсягів фінансування, формату програми, її
тематичних і географічних пріоритетів, напрямів діяльності тощо) займається
DG EAC. Виконання програми відбувалося за активної участі університетів
країн-учасниць програми Темпус і за підтримки та координації Національних
Темпус-офісів, Представництв ЄС у країнах-партнерах [36; 42; 149],
міністерств, інших органів влади.
З 2007 до 2017 рр. виконано проекти четвертого етапу програми
міжнародної співпраці ЄС у сфері вищої освіти – Темпус (Темпус IV). У межах
цієї програми реалізовано три напрями заходів (Додаток В) [41; 42; 38; 158].
Спільні проекти засновані на багатосторонньому партнерстві між ЗВО ЄС і
країн-партнерів і запроваджувалися на інституційному рівні з метою
реформування освітніх програм, запровадження новітніх методів викладання та
оновлення навчально-методичних матеріалів; покращення університетського
врядування, посилення зв'язків університету із суспільством, укріплення
зв’язків з ринком праці. Такі проекти включали додатковий компонент на
короткотермінову мобільність студентів, викладачів, дослідників, керівників
закладів і представників бізнесу [38; 41; 42; 158].
Проекти структурних заходів мали вплив на модернізацію системи вищої
освіти на національному рівні та направлені на реформування й вдосконалення
врядування у вищій освіті, зокрема розвиток університетської автономії та
освітніх

послуг,

запровадження

систем

забезпечення

якості,

розвиток
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інтернаціоналізації
розроблення

тощо.

проектів

Проекти

структурних

нормативно-правових

заходів

передбачали

документів,

проведення

порівняльних досліджень, пропагування та сприяння впровадженню положень
Болонського процесу, поширення інформації про інновації в освіті тощо.
Обов’язковим членом такого партнерства було МОН України, яке мало
гарантувати, що системні реформи, запропоновані проектами, будуть визнані
на національному рівні та з часом упроваджені [38; 158].
Проекти супровідних заходів включали проведення дослідження з
узагальнення кращого досвіду реформ, інших модернізаційних заходів у сфері
вищої

освіти,

інформування

про

результати

впровадження

програм

міжнародної співпраці та їх вплив на розвиток окремих закладів і національних
систем вищої освіти тощо. У рамках супровідних заходів діяли Національні
команди експертів з реформування вищої освіти для підтримки реформ у вищій
освіті на інституційному та національному рівнях. Робота мережі Національних
Темпус-офісів, які поширювали інформацію про програми міжнародної
співпраці ЄС у вищій освіті в співпраці з Представництвами ЄС, забезпечували
зв'язок з представниками ЗВО та міністерств і проводили моніторинг проектів,
також

фінансувалася

за

цим

типом.

Після

запровадження

програми

міжнародної співпраці ЄС Еразмус+ у 2014 р. такі офіси було перейменовано в
Національні Еразмус+ офіси, а діяльність Національних команд експертів
продовжено [38; 42; 65; 158].
Спільні проекти та проекти структурних заходів започатковувалися через
оголошення конкурсів проектів, а проекти супровідних заходів через тендери
чи контракти [38; 39; 158; 173]. Програма Темпус запровадила і пропагувала у
ЗВО підхід «знизу вгору» до ініціювання, підготовки та подання на конкурс
проектів – проекти реалізовувалися на основі ініціатив ЗВО та були спрямовані
на модернізацію інституцій, систем вищої освіти, передбачаючи обов’язкову
співпрацю з національними органами влади, стійкість і використання
результатів проектів [38; 158; 159].
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Проекти реалізовувалися партнерствами (консорціумами), до складу яких
обов’язково входили ЗВО та інші організації. Залежно від складу консорціуму
проекти Темпус ділилися на національні та регіональні або багатонаціональні.
Національні проекти реалізовувалися за участі однієї країни-партнера;
регіональні проекти передбачали участь кількох країн регіону, визначеного ЄС.
Крім того, реалізовувались і багатонаціональні проекти, у яких були
представлені кілька країн-партнерів, незалежно від регіональної приналежності
(табл. 2.2).
Таблиця 2.2
Мінімальні вимоги до партнерства проекту Темпус [38; 158].
№
Національні проекти
1
2
1 Для України
2
3
4

Регіональні / багатонаціональні
3
Для України та мінімум ще однієї
країни-партнера
Три ЗВО з України
По два ЗВО від кожної країнипартнера програми
Три ЗВО з трьох різних держав- Три ЗВО з трьох різних державчленів ЄС
членів ЄС
Мінімум 6 ЗВО
Мінімум 7 ЗВО
Україна віднесена ЄС до регіону країн Східного партнерства та активно

брала участь у регіональних проектах разом з Азербайджаном, Білоруссю,
Вірменією, Грузією, Молдовою, а також з Росією. Партнерами України у
багатонаціональних проектах були Ізраїль, Північна Македонія, Марокко.
Лідером

партнерства

проекту

був

університет

–

координатор

(грантоотримувач), з яким ЕАСЕА укладало грантову угоду. До 2007 р.
координаторами проектів програми міжнародної співпраці ЄС Темпус могли
виступати тільки університети держав-членів ЄС. Починаючи з 2008 р., така
можливість надана університетам з інших країн, у тому числі й Україні, проте
на той час, маючи законодавчі перешкоди та високі ризики банкрутства банків,
Україна не виконувала жодного проекту як координатор [38; 158].
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У межах програми міжнародної співпраці ЄС Темпус до 2013 р. щорічно
під час оголошення кожного нового конкурсу визначалися національні та
регіональні пріоритети.
Національні пріоритети визначались шляхом проведення консультацій з
Представництвом ЄС в Україні та Міністерством освіти і науки України. Задля
цього на сайті Національного Темпус-офісу в Україні опубліковувалося
запрошення для заінтересованих осіб (стейкхолдерів) і бенефіціарів надсилати
обґрунтовані пропозиції щодо пріоритетних напрямів відповідно до стратегій
розвитку інституції та відповідних реформ вищої освіти України [37; 42].
Узагальнені дані щодо переліку та частоти обраних національних пріоритетів
для спільних і структурних проектів програми Темпус, які було визначено ЄК
на основі консультацій з основними стейкхолдерами: МОН України та ЗВО,
виходячи з потреб і стратегій країни, наведено у таблицях (табл. 2.3, табл. 2.4).
Таблиця 2.3
Національні пріоритети спільних проектів для України (2007-2013 рр.) [38]

розвиток міжнародних
відносин

4

5

6

7

8

9

Х*
Х*

X

X

10

тренінги для державних
службовців
розвиток навчання
впродовж життя
рамки кваліфікацій

рівний та прозорий доступ
до ВО

3

підготовка
неуніверситетських
викладачів
розвиток партнерства з
бізнесом
трикутник знань: освіта,
інновації, дослідження

інституційна та фінансова
автономія та
відповідальність

2
Х*

Вища освіта та суспільство

запровадження механізмів
забезпечення якості

1
I–
2008
II –
2009
III –
2010

Реформа врядування ЗВО

управління ЗВО та розвиток
студентських послуг

Конкур
си, роки

Реформа
освітніх
програм

модернізація освітніх
програм з урахуванням
ЄКТС, трициклової системи
та визнання дипломів

Національні
пріоритети

11

12 13

X

X

X

X

X

X
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Продовження табл. 2.3
1
1IV –
2011
V–
2012
VI –
2013

2
Х*

3

Х*
Х*

X

4

5

6

7

8

9

10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11

12 13
X

X

X

*Пріоритетні напрями підготовки для освітніх програм [37] за конкурсами:
– Освіта (Education): I, II, III, VI;
– Інженерія (Engineering and Engineering Trades): I, II, III, IV,V, VI;
– Матеріаловедення (Material Science): IV, VI;
– Право (Law): I, II, III;
– Науки про життя (Life Science): V, VI;
– Аграрні науки (Agriculture): I, II, III, IV;
– Природничі науки (Physical Science): V;
– Навколишнє середовище / екологічні науки: (Environment): III, VI;
– Інформаційні технології (Information and Communication Technology): III, V;
– Суспільні науки (Social Science): IV, VI;
– Туризм та послуги (Tourism and Services): III;
– Будівництво та архітектура (Architecture and Building): V;
– Міське та регіональне планування (Urban and Regional Planning): III.

Таблиця 2.4
Національні пріоритети структурних проектів для України (2007-2013 рр.) [38]

X
X
X

4
X
X

5
X
X
X

6
X
X

підготовка
неуніверситетських
викладачів
розвиток партнерства з
бізнесом
трикутник знань:
освіта, інновації,
дослідження

розвиток міжнародних
відносин

рівний та прозорий
доступ до ВО

інституційна та
фінансова автономія та
відповідальність

запровадження
механізмів
забезпечення якості
3
X
X
X
X
X
X

7

8

X
X
X

9
X
X
X
X
X
X

рамки кваліфікацій

2
X
X

Вища освіта та суспільство

розвиток навчання
впродовж життя

1
2008
2009
2010
2011
2012
2013

управління ЗВО та
розвиток студентських
послуг

Роки

Реформа управління ЗВО

тренінги для державних
службовців

Національні
пріоритети

10

11

12

X

X
X
X
X

X
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Національні пріоритети були орієнтирами для реалізації національних
проектів (за участі однієї країни-партнера); регіональні пріоритети –
настановами для регіональних і багатонаціональних проектів (за участі
декількох країн) [38].
Регіональні пріоритети базувалися на пріоритетах політики ЄС щодо
співпраці з країнами-партнерами, для програми Темпус – на Європейській
політиці сусідства, та узгоджувалися із стратегічними цілями та поточними
пріоритетами ЄС.
З переліку вищевказаних пріоритетів програми Темпус IV три напрями
реформування відповідали ключовим завданнями програми міжнародної
співпраці ЄС «Навчання впродовж життя» (англ. Lifelong learning) та
узгоджувались із Лісабонською стратегією та завданнями Болонського процесу.
У жовтні 2017 р. завершилося впровадження проектів програми
міжнародної співпраці ЄС Темпус, тож її вплив став очевидним на
особистісному, інституційному та системному (національному) рівнях та
проявився через:
– зміцнення контактів між університетами та академічними спільнотами
держав-членів

ЄС

міжуніверситетської

та

партнерів

співпраці

на

програми
національному,

Темпус,

посилення

регіональному

та

міжнародному рівнях;
– інвестиції у розвиток університетської інфраструктури, розвиток
людського потенціалу;
– сприяння мобільності студентів, науково-педагогічного складу та
адміністративного персоналу університетів з метою вивчення успішних
практик, обміну досвідом, викладання і навчання;
– модернізацію освітніх програм, навчально-методичних матеріалів;
запровадження новітніх методик і технологій викладання та навчання;
– реформу університетського врядування, створення нових підрозділів,
студентських служб;
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– інтернаціоналізацію,

кадровий

потенціал

з

міжнародного

співробітництва;
– пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правової бази системи
вищої освіти України з конкретними рекомендаціями, тож, як результат,
ухвалено нові закони України у сфері освіти і науки;
– підтримку впровадження положень та інструментів Болонського
процесу в Україні (ЄКТС, НРК, ЄСР, Додаток до диплому та ін.).
Зважаючи на важливість і рівень впливу результатів проектів Темпус на
розвиток інтернаціоналізації вищої освіти, програма Темпус трансформувалася
в окремий напрям нової програми міжнародної співпраці ЄС Еразмус+:
Розвиток потенціалу вищої освіти, який розпочав запроваджуватися з 2015 р.
Результати проведених досліджень щодо впливу програм міжнародної
співпраці у сфері вищої освіти – Темпус, Еразмус Мундус, Жан Моне та інших,
дали підстави ЄС переконалися в їх необхідності та важливості. З 2014 р.
розпочалася діяльність за новою програмою міжнародної співпраці ЄС
Еразмус+ (англ. Erasmus+), об’єднавши та трансформувавши всі програми
міжнародної співпраці у сфері освіти, молоді, європейських студій та додавши
новий напрям – спорт [168; 173]. Попередні програми ЄС: Еразмус, Грюндвиг,
Леонардо, Коменіус, Жан Моне, Еразмус Мундус, Темпус, Альфа, Едулінк,
Програми двосторонньої співпраці та Молодь в дії включено у єдині узгоджені
рамки Еразмус+ та відкрито більше можливостей для більшої кількості країн
світу в межах цієї програми.
Таким чином, програма Еразмус+ – це програма міжнародної співпраці
ЄС в сферах освіти, підготовки, молоді та спорту, що пропонує низку
можливостей для студентів, дослідників, працівників ЗВО, молодіжних та
інших організацій з усього світу. Програма включає можливості для шкільної,
професійно-технічної, вищої освіти, освіти дорослих, професійної підготовки,
молоді, спорту. Більшість напрямів співпраці відкрита для України як країнипартнера програми Еразмус+ [167].
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Новий підхід був зумовлений такими факторами: глибока економічна
криза та високий рівень безробіття серед молоді, наявність вакансій та брак
компетентностей у випускників, щоб знайти роботу, зростаючі вимоги до
висококваліфікованої

роботи,

глобальна

конкуренція

за

таланти:

інтернаціоналізація освіти, надзвичайне розширення пропозиції з навчання та
потенціалу ІКТ, взаємодоповнюваність між формальним, інформальним і
неформальним навчанням, потреба у тісніших зв’язках із світовим ринком
праці. Такий інтегрований підхід було запропоновано задля скоординованості
діяльності й відповідності політиці ЄС, задля більшої синергії між формальним,
інформальним

і

неформальним

навчанням,

посилення

міжсекторальної

співпраці з ринком праці, а також вироблення єдиного підходу та спрощення
процедур участі в конкурсах програм співпраці ЄС [147; 167; 173].
Інтегрована програма міжнародної співпраці ЄС Еразмус+ має три
Ключові напрями діяльності (англ. Key Action – KA): КА1 – Навчальна
мобільність (англ. Learning Mobility); КА2 – Співпраця задля розвитку
інновацій та обміну успішними практиками (англ. Cooperation for innovations
and exchange of good practices); КА3 –Підтримка реформ (англ. Support for Policy
Reform). У рамках програми бюджет за ключовими напрямами діяльності (КА)
на 2014-2020 рр. розподілено таким чином: КА1 – принаймні 63 %, КА2 –
принаймні 28 %, КА3 – 4,2 %.
Кошти, перерозподілені між КА1 і КА2 – 4,8 %, серед іншого: освіта і
підготовка (77,5 %), молодь (10 %), студентські кредити (3,5 %), національні
агентства (3,4 %), адміністративні витрати (1,9 %), Жан Моне (1,9 %), спорт
(1,8 %). Більше фінансування спрямовано на розвиток освіти: вища освіта
(43 %), професійно-технічна освіта (43 %), школи (15 %), освіта дорослих (5 %),
кошти, що залишаються для розподілу (15 %). Деталізований бюджет програми
визначається окремими щорічними планами [143; 167; 173].
Якщо описати можливості програми міжнародної співпраці ЄС
Еразмус+ мовою статистики, то очікується, що: два мільйони студентів ЗВО
будуть учитися та стажуватися за кордоном; 650 тис. слухачів закладів
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професійно-технічної освіти пройдуть частину навчання та підготовки за
кордоном; 200 тис. студентів, які здобувають ступінь магістра, отримають
користь від нової схеми гарантування позик; понад 25 тис. стипендій для
отримання спільних дипломів ступеня магістра; 500 тис. молодих людей
стануть волонтерами за кордоном та візьмуть участь у молодіжних обмінах;
800 тис. викладачів, учителів, тренерів і працівників у справах молоді будуть
викладати або проводити тренінги за кордоном. А також 25 тис. стратегічних
партнерств, де візьмуть участь 125 тис. організацій, виконають спільні
ініціативи та сприятимуть обміну досвідом і ноу-хау, зв’язкам з ринком праці;
близько 300 альянсів знань та альянсів галузевих кваліфікацій, де візьмуть
участь 3500 освітніх організацій і підприємств; понад 200 тис. учителів та
понад 100 тис. шкіл візьмуть участь у програмі через е-Твіннінг (англ. еTwinning) [143; 167; 173]. Отже, у цілому архітектура програми міжнародної
співпраці ЄС Еразмус+ представлена та описана в табл. 2.5.
Таблиця 2.5
Ключові напрями діяльності програми міжнародної співпраці ЄС Еразмус+
[167; 173]
Навчальна мобільність
(КA1)

Співпраця задля розвитку
інновацій та обміну успішними
практиками
(КА2)
• Мобільність
• Стратегічні партнерства
працівників, зокрема
(Strategic Partnerships) між
працівників сфер освіти, освітніми або молодіжними
підготовки та молоді для організаціями та іншими
викладання, стажування, відповідними інституціями.
підвищення кваліфікації. • Широкомасштабні
• Академічна
партнерства між закладами
мобільність учнів,
освіти, професійної підготовки та
слухачів, студентів для
бізнесом:
навчання і практики.
• Альянси знань (Knowledge
• Академічна
Alliances) та Альянси галузевих
мобільність за обміном
кваліфікацій (Sector Skills
між країнами членами і
Alliances).
партнерами програми у
• Європейські університети.
вищій освіті.

Підтримка
реформ
(КА3)
• Інструменти
визнання
(кваліфікацій,
дипломів).
• Поширення та
використання
результатів
проектів.
• Проведення
досліджень,
заходів. Діалог із
стейкхолдерами,
третіми країнами
та міжнародними
організаціями.
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• Спільні магістерські
програми.
• Студентські позики.
• Волонтерство та
молодіжні обміни.

Продовження табл. 2.5
• ІТ-платформи, включно з e• Підтримка
Twinning.
професійних і
• Співпраця з третіми країнами галузевих мереж.
світу (країнами-сусідами) –
розбудова потенціалу вищої
освіти і молоді.
Напрям Жана Моне
Напрям Спорт

Усі правила, умови, терміни подання проектних заявок, критерії
оцінювання, відбору та присудження грантів детально прописані в єдиному
документі – Керівництво до Програми Еразмус+ [167], по кожному напряму
створено окрему веб-сторінку: на порталі ЄК програми Еразмус+, на сайті DG
EAC, ЕАСЕА та в мережі Національних агентств Еразмус+ [158; 167; 168; 173].
Деталі конкурсів за різними напрямами оголошуються і координуються:
ЕАСЕА – для централізованих напрямів діяльності, таких як КА1: спільні
магістерські програми Еразмус Мундус, КА2: розвиток потенціалу вищої освіти
та молоді, альянси знань, Європейські університети, Жан Моне, спорт;
національними агентствами Еразмус+ у країнах-членах програми – для
децентралізованих напрямів діяльності, таких як КА1: мобільність, КА2:
стратегічні партнерства.
Країни-учасниці програми Еразмус+ поділяються на два типи відповідно
до європейського та міжнародного вимірів програми: внутрішньоєвропейська
співпраця відбувається між країнами-членами програми (англ. Programme
Countries) – це 34 країни Європи, які включають 28 держав-членів ЄС, 3 країни
члени Європейського Економічного Союзу: Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, а
3 країни-кандидати в члени ЄС – Північна Македонія, Туреччина та Сербія
приєдналася з 2018 р. Такі країни вже мають розвинену інституційну
спроможність, включаючи інноваційну інфраструктуру для розвитку та обміну
успішними практиками та інноваціями, як експерти в секторах програми, для
них відкриті всі можливості співпраці за програмою, за виключенням
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компоненту розбудови потенціалу, зокрема не передбачено закупівлю
обладнання для їх ЗВО. Країни-члени програми можуть бути координаторамигрантоотримувачами за всіма напрямами діяльності.
Створення національного агентства Еразмус+ є обов’язковою умовою
отримання статусу участі в програмі як країни-члена програми. Такі країни
сплачують щорічний внесок з державного бюджету. Діяльність агентств,
проведення заходів та оплата праці працівників фінансується на 50 % з
державного бюджету такої країни і 50 % з бюджету ЄС. Зокрема, такі агентства
відповідають за всі напрями програми та надають фінансування для
децентралізованих

напрямів

(мобільність

у

всіх

секторах,

стратегічні

партнерства у всіх секторах). Вони готують, координують і впроваджують на
рівні країни таке: правила, інструкції, залучення експертів для оцінювання
проектів, їх оплату, прийняття аплікаційних заявок, їх попередній відбір,
встановлення

відповідного

програмного

забезпечення

для

подання

аплікаційних форм й управління базами даних, процес відбору, підготовка
відгуків і листів, підготовка документів і підписання договорів з виконавцями,
поточна підтримка та моніторинг впровадження проектів, експертиза якості
результатів, відбір проектних заявок, експертів, прийняття рішення щодо
надання грантів, проведення оплати організаціям-виконавцям, обробка звітів
проектів та їх звітування до ЄК). Разом з цим національні агентства Еразмус+
популяризують і координують централізовані напрями програми.
Співробітництво країн-членів програми з іншими країнами світу
відбувається в межах міжнародного виміру і відкритість напрямів діяльності
залежить від пріоритетів стратегій співпраці ЄС з регіонами сусідства та інших
країн світу, такі країни називаються країни-партнери програми (англ. Partner
Countries) [158; 167].
Для

країн-партнерів

відкриті

можливості

стати

координаторами-

грантоотримувачами проектів з розвитку потенціалу вищої освіти, всіх шести
типів проектів напряму Жан Моне та, зокрема для країн Західних Балкан і
Східного партнерства – для проектів з розвитку потенціалу молоді. За іншими
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напрямами міжнародного виміру програми Еразмус+ організації з цих країн
виступають партнерами [167].
Усі типи організацій для участі у всіх програмах міжнародної співпраці
ЄС реєструються у відповідній системі – «EU Funding&Tenders Portal» з
присвоєнням індивідуального коду – PIC №. Така реєстрація, зокрема,
централізує

базу

даних

організацій-учасників,

спрощує

оцінювання

спроможності організацій, координує документообіг проекту, подання езвітності, допомагає шукати партнерів тощо.
ЗВО з країн-членів програми проходять додатковий конкурс на
оцінювання спроможності та якості організацій у вищій та професійнотехнічній освіті та стають підписантами Хартій Еразмус, їм присвоюється
відповідний кодовий номер. ЗВО з країн-партнерів не є підписантами таких
Хартій, але, підписуючи міжінституційні чи інші угоди за програмою Еразмус+,
автоматично повинні дотримуватись усіх положень Хартій, а в проектних
заявках замість номеру Хартії вказується місто та країна ЗВО. Серед іншого
Хартією Еразмус у вищій освіті закріплено зобов’язання недискримінації та
рівний доступ учасників до можливостей програми, обов’язкове визнання
якісних результатів, безкоштовне навчання, доступ до бібліотек тощо. Окрема
Хартія Еразмус для студентів університетів додатково зобов’язує надавати
повну підтримку учасникам мобільності, зокрема забезпечувати збереження
стипендії в університеті, де навчається учасник мобільності, на період
мобільності, тощо. Недотримання положень Хартій призводить до виключення
ЗВО з програми та повернення використаних коштів гранту.
Для забезпечення синергії та міжпроектної співпраці, відкритості
ресурсів для використання результатів проектів, створено Портал результатів
проектів ЄС Еразмус+. Усі проектні команди зобов’язані за умовами грантової
угоди викласти результати у відкритий доступ на основі відкритої ліцензії та з
указаними умовами дотримання правил авторського права для загального
користування матеріалами, міжпроектної співпраці та синергії проектів
програми міжнародної співпраці ЄС [158; 159; 167].

79

Отже, за результатами аналізу програмних документів, з’ясовано, що
стратегії, політики, програми і пріоритети міжнародної співпраці ЄС
фокусуються на підтримці розбудови потенціалу країн і систем вищої освіти,
інституційної спроможності задля впровадження реформ в контексті розвитку
інтернаціоналізації вищої освіти, а реалізація програм міжнародної співпраці
ЄС стає її необхідним механізмом.
2.3. Особливості та тенденції реалізації програм міжнародної співпраці
ЄС в Україні
У рамках реалізації програм міжнародної співпраці ЄС в Україні
охоплюються всі складові інституційного потенціалу інституцій та систем в
аспекті інтернаціоналізації вищої освіти, тож важливо систематизувати
нормативно-правову базу їх впровадження, а також визначити типи, цільові
групи та пріоритети проектів програм міжнародної співпраці ЄС у контексті
реформ у вищій освіті. Отже, спираючись на напрацювання багаторічного
досвіду участі України в реалізації програм міжнародної співпраці ЄС, стає
можливим ідентифікація особливостей та виявлення тенденцій реалізації таких
програм,

їх

впливу

на

модернізацію

вищої

освіти

в

контексті

її

інтернаціоналізації.
Визначені у цьому дослідженні стратегії, політика, програми та
пріоритети міжнародної співпраці ЄС у вищій освіті здійснюють безпосередній
вплив на державну політику України як країни ЄПВО. Аналіз вітчизняної
нормативно-правової бази, на якій заснована державна освітня політика та
процеси управління вищою освітою на національному та інституційному
рівнях,

зокрема

щодо

впровадження

програм

міжнародної

співпраці

представляє таке.
Запровадження програм міжнародної співпраці ЄС в Україні регулюється
документами, які сприяють реалізації проектів на основі підписаних грантових,
партнерських та міжінституційних угод між виконавцями і реципієнтами та
міжнародними організаціями. Ці угоди визначають умови, процедури,
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зобов’язання, ролі та відповідальність щодо запровадження проектів, а на
національному рівні, як вже зазначалося, впроваджуються на виконання Угоди
про Асоціацію між Україною та ЄС і законів України «Про вищу освіту», «Про
наукову і науково-технічну діяльність», «Про освіту», а також Багаторічної
індикативної програми в рамках Європейського інструменту сусідства та
Програми ЄС «Східне Партнерство».
Закон України «Про освіту» визначає державну політику у сфері освіти,
яка формується і реалізується на основі наукових досліджень, міжнародних
зобов’язань, вітчизняного та іноземного досвіду з урахуванням прогнозів,
статистичних даних та індикаторів розвитку з метою задоволення потреб
людини та суспільств. Серед засад державної політики у сфері освіти зазначено
таку: інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір. Закон передбачає,
що «НРК ґрунтується на європейських і національних стандартах та принципах
забезпечення якості освіти, враховує вимоги ринку праці до компетентностей
працівників та запроваджується з метою гармонізації норм законодавства у
сферах освіти і соціально-трудових відносин, сприяння національному та
міжнародному визнанню кваліфікацій, здобутих в Україні, налагодження
ефективної взаємодії сфери освіти і ринку праці». Стаття 79 «Фінансовогосподарська діяльність закладів освіти та установ, організацій, підприємств
системи освіти» Закону зазначає, що джерелами фінансування суб’єктів
освітньої діяльності відповідно до законодавства можуть бути гранти
вітчизняних і міжнародних організацій. Важливим для реалізації програм
міжнародної співпраці ЄС є Розділ XI «Міжнародне співробітництво», статті
82-84, які визначають пріоритетними створення належних правових і
фінансово-економічних умов для міжнародного співробітництва, зокрема
встановлення відповідних бюджетних призначень у державному бюджеті та
фінансування внесків за членство в міжнародних організаціях, відрядження за
кордон учасників міжнародних проектів і програм відповідно до умов
договорів; сприяння

залученню коштів

міжнародних фондів, установ,

громадських організацій тощо для виконання наукових, освітніх та інших
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програм і проектів; популяризації та координації діяльності, пов’язаної з
міжнародним співробітництвом, створення відповідних інформаційних центрів,
у тому числі за кордоном; надання консультативної підтримки з питань
міжнародного співробітництва у сфері освіти і науки; участь у міжнародних
дослідженнях якості освіти, реалізації права учасників освітнього процесу на
міжнародну академічну мобільність; розроблення спільних освітніх і наукових
програм з іноземними закладами освіти, науковими установами, організаціями;
залучення іноземців до навчання та викладання в закладах освіти України;
сприяння

участі

у

програмах

двостороннього

та

багатостороннього

міжнародного обміну здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних і
наукових працівників [86; 97].
Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» визначає
міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво, забезпечення участі
у рамкових і спільних міжнародних програмах ЄС, регулює звільнення від
обов’язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України
надходжень в іноземній валюті за міжнародно-технічними програмами і
проектами,

зареєстрованими

відповідним

чином,

встановлює

порядок

реєстрації міжнародних науково-технічних програм і проектів, що виконуються
в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва українськими
вченими, а також грантів, що надаються в рамках такого співробітництва,
визначає, що оплата видатків, пов’язаних з реалізацією міжнародно-технічних
програм і проектів, які виконуються державними науковими установами та
ЗВО, здійснюється у першочерговому порядку в повному обсязі [95].
Закон України «Про вищу освіту» включає ключові положення та
інструменти Болонського процесу: запровадження ЄКТС і додатку до диплома
європейського зразка, трициклової системи вищої освіти та підготовки доктора
філософії за структурованими освітніми програмами; розвиток системи
забезпечення якості вищої освіти; визначення відповідності між освітніми
рівнями та рівнями НРК [80].
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Закон регулює застосування правил міжнародних договорів України,
згода на обов’язковість яких надана ВРУ. Серед принципів державної політики
варто зазначити принцип міжнародної інтеграції та інтеграції системи вищої
освіти України у ЄПВО за умови збереження і розвитку досягнень і
прогресивних традицій національної вищої школи. Закон визначає одним з
пріоритетів діяльності ЗВО налагодження міжнародних зв’язків та провадження
міжнародної діяльності в сфері освіти, науки, спорту, мистецтва і культури.
Критерії, за якими надається статус дослідницького університету, базуються на
таких засадах: рівень інтеграції у світовий освітньо-науковий простір, зокрема
кількість міжнародних проектів, створених об’єктів права інтелектуальної
власності, спільних з підприємствами та іноземними ЗВО наукових проектів,
грантів тощо; місце в національному, галузевих та/або міжнародних рейтингах
закладів вищої освіти; кількість публікацій за показниками визнаних
міжнародних наукометричних баз та у міжнародних реферованих виданнях. За
Законом ЗВО отримали академічну, організаційну і адміністративну автономію,
проте фінансова автономія достатньо обмежена іншими спеціальними законами
України. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності
ЗВО має право прийняти рішення про викладання однієї чи кількох дисциплін
англійською та/або іншими іноземними мовами, забезпечивши при цьому
знання здобувачами вищої освіти відповідної дисципліни державною мовою.
Розробляти

внутрішні

положення,

необхідні

для

реалізації

програм

міжнародної співпраці, стало можливим завдяки цьому Закону. Окремий розділ
документу присвячено міжнародній співпраці (Розділ XIII, статті 74-76), де
визначено основні напрями міжнародного співробітництва, які, серед іншого,
включають

участь

у

програмах

двостороннього

та

багатостороннього

міждержавного і міжуніверситетського обміну студентами, аспірантами,
докторантами,
працівниками;

педагогічними,
проведення

науково-педагогічними

спільних

наукових

та

науковими

досліджень;

організацію

міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів; участь у
міжнародних освітніх і наукових програмах [80]. Разом з тим, фактична
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відсутність фінансової автономії та недостатня інституційна спроможність
використовувати інші типи автономії обмежують можливості якісного
впровадження результатів програм міжнародної співпраці ЄС.
Поряд із законами України «Про вищу освіту», «Про освіту» Кабінетом
Міністрів України затверджено Перелік галузей знань і спеціальностей
(2015 р.), що співвіднесено з МСКО (англ. ISCED), та НРК (2011 р.), наказом
МОН України затверджено Методичні рекомендації щодо розроблення
стандартів вищої освіти (2016 р.), робочими групами ведеться розроблення цих
стандартів, побудованих на студентоцентрованому та компетентнісному
підходах, що є важливими документами для забезпечення відповідності
результатів проектів вимогам сучасної вищої освіти і використовуються під час
упровадження програм міжнародної співпраці. Незважаючи на новаційність
вищевказаних

законів,

існує

низка

неузгодженостей,

що

потребують

доопрацювання нормативно-правової бази.
Рамкова

угода

між

Урядом

України

і

Комісією

Європейських

Співтовариств є Законом України «Про ратифікацію Рамкової угоди між
Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств» від 3 вересня 2008 р.
№ 360-VI (360-17) [62] і регулює застосування правил програми щодо цільового
і доброчесного використання коштів, звільнення від оподаткування, митних та
інших зборів, продажу валютних коштів та інші пільги для проектів МТД ЄС,
але часто не береться до уваги органами державного нагляду та контролю,
приміром аудиторською службою, під час перевірок. Для застосування цього
Закону необхідна реєстрація проектів у Міністерстві економічного розвитку і
торгівлі України як проектів МТД ЄС [41; 63]. У зв’язку з тим, що з 2008 р. вже
відбувалися зміни в типах проектів міжнародної співпраці у сфері вищої освіти,
деякі положення трактуються відповідними органами неоднозначно, наприклад
щодо закупівель товарів і послуг.
Закон України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 р. № 922-VIII
включає статтю 6 щодо міжнародних зобов’язань України у сфері закупівель і
визначає, що, якщо міжнародним договором України, згоду на обов’язковість
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якого надано Верховною Радою України, передбачено інший порядок закупівлі,
ніж порядок, визначений цим Законом, то застосовуються положення
міжнародного договору України. Таким чином, виконавець-реципієнт може
застосувати процедури, прописані в грантовій та партнерській угодах. Щодо
процедури закупівель (організація тендерів, документація тощо), то у Додатку
IV до Грантової угоди та рекомендаціях щодо управління коштами грантів
зазначається перелік документів стосовно проведення тендеру закупівель буде
перевіряти аудит. Застосовуючи організаційну автономію, ЗВО затверджують
внутрішні положення про закупівлю обладнання з обстеженням ринкових
пропозицій або вказують правила закупівлі в Партнерській угоді. «Практичний
посібник з контрактних процедур для зовнішньої допомоги Європейської
Комісії» (PRAG) окреслює правила закупівель. Головне завдання – забезпечити
неприбутковість, прозорість, запобігання конфлікту інтересів, існування і
зрозумілість

процедури

відбору

постачальника

/

субпідрядника,

співвідношення ціна-якість товарів і послуг. У будь-якому випадку, для
застосування правил програми міжнародної співпраці проект реєструється як
МТД [41; 63; 93; 100].
Бюджетний, Податковий і Митний кодекси України регулюють цільове
використання бюджетних коштів, процедури їх обліку, звітності, розмитнення
товарів та обладнання за проектами МТД і часто сприймаються як документи,
вищі за Міжнародний договір, ратифікований Верховною Радою України як
Закон України, що регулює саме сферу МТД [12; 41; 62; 74]. Постає
необхідність створення лояльної системи оподаткування стипендій і грантів у
рамках програм академічної мобільності / міжнародного обміну, наприклад,
встановлення мінімальної ставки оподаткування стипендій, що отримуються
українськими студентами, аспірантами закордоном, також урегулювання
порядку нарахування стипендій на наступний семестр після відсутності
студента протягом попереднього семестру в зв’язку з навчанням закордоном за
програмою академічної мобільності.
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Постанова Кабінету Міністрів України «Питання власних надходжень
державних і комунальних ЗВО, наукових установ та закладів культури: «Про
порядок розміщення на поточних рахунках в банках державного сектору та
використання власних надходжень державних і комунальних ЗВО, наукових
установ та закладів культури, отриманих як плата за послуги, що надаються
ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, та здійснення
контролю за використанням власних надходжень» від 2 вересня 2015 р. № 719
серед іншого регулює використання рахунків державних банків для управління
коштами грантів, разом з тим має обмеження щодо терміну подання заяви щодо
відкриття рахунків – один раз на рік [41; 72; 131], що не співпадає з датою
початку реалізації проектів за програмою міжнародної співпраці ЄС, тому
підлягає уточненню та роз’ясненню для ефективного застосування.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про створення єдиної системи
залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» від
15 лютого 2002 р. № 153 про порядок залучення, використання та моніторингу
МТД. Ця Постанова та Бюджетний, Податковий і Митний кодекси регулюють
цільове використання коштів грантів, тобто виключно на ті заходи, що
передбачені на виконання завдань проекту програми міжнародної співпраці та
забезпечення стійкості його результатів. Заплановані оплати роботи виконавців,
мобільності (відрядження), обладнання, публікації тощо є частиною проектних
заходів у межах МТД і мають реалізовуватися згідно з планом заходів і
бюджетом проекту за програмою міжнародної співпраці ЄС. Пункт 45
постанови вказує, що «Реципієнт веде облік використаних коштів, які
надаються в рамках міжнародної технічної допомоги у вигляді фінансових
ресурсів (грантів), а бенефіціар за результатами моніторингу згідно з додатком
3 до цього Порядку здійснює нагляд за цільовим використанням МТД»
(реципієнт – заклад вищої освіти та інші інституції, бенефіціар – Міністерство
освіти і науки України) [37; 41; 98; 131].
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Проекти програм міжнародної співпраці ЄС проходять державну
реєстрацію в Україні як проекти МТД задля більш ефективного використання
коштів ЄС, що надає такі переваги:
- проект матиме офіційний статус проекту МТД ЄС, визнаного державою;
- головний бенефіціар – Міністерство освіти і науки України
ознайомлений з проектом і надаватиме підтримку реалізації проекту та
забезпечить синергію з іншими проектами;
- фінансові підрозділи інституцій керуються правилами запровадження
проектів МТД на основі Міжурядової Угоди, ратифікованої Законом України
(відповідні статті Бюджетного, Податкового і Митного кодексів, постанов НБУ,
Закону про публічні закупівлі тощо), застосовують правила програми
міжнародної співпраці ЄС відповідно до грантової, партнерської та інших угод:
- кошти гранту звільняються від податку на дохід 20 %;
- кошти звільняються від обов'язкового продажу 30 % валюти;
- закупівлі обладнання і послуг по субпідряду звільняються від ПДВ,
завезення обладнання чи літератури звільняється від митних та інших зборів,
оплати вартості за їх зберігання на складі митниці тощо [41; 131].
Для реєстрації проектів необхідно пройти визначену цією постановою
процедуру, підготувати документи та отримати реєстраційну картку проекту.
Процедура реєстрації потребує кропіткої роботи з підготовки документів,
зокрема перекладу українською мовою документації, погодження плану
закупівель з усіма партнерами, листів підтримки та погодження плану
закупівель від МОН України, листа-клопотання до Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України від Представництва ЄС в Україні, організації
виконавця, усіх партнерів реципієнтів-співвиконавців з України. Загалом пакет
документів може сягати понад 150 сторінок, що відволікає команду проекту на
певний час від виконання проектних завдань з модернізації вищої освіти.
Електронне проходження реєстрації може значно спростити таку процедуру.
Важливо зазначити, що в Картці реєстрації вказується період тривалості
проекту (англ. eligibility period), а остаточні розрахунки та офіційне закриття
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проекту відповідно до Грантової угоди може тривати до 6-8 місяців після
завершення терміну виконання проекту. Такий додатковий період включає два
тижні на оплату виняткових рахунків, які неможливо сплатити під час
реалізації проекту, підготовку та подання заключного описового і фінансового
звітів разом з підтверджуючими документами мовою оригіналу і роз’ясненнями
англійською мовою до ЕАСЕА, потім передбачено 60 днів на їх перевірку та
аудит, підготовку висновків, зауважень, рекомендацій, ще 30 днів – на усунення
помилок або надання додаткових документів чи роз’яснень, й на самкінець –
остаточні розрахунки, тобто оплата останнього траншу чи повернення
недовикористаних коштів. Особливо це ускладнює необхідність проведення
розрахунків після закінчення тривалості діяльності проекту в валюті, коли всі
договори завершено. У такому випадку застосовується уточнення термінів
виконання і закриття проектів в партнерських угодах, але картка реєстрації
проекту із застосуванням пільг для проекту вже не поширюється на цей період.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення
про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 12 серпня 2015 р.
№ 579 регулює академічну мобільність студентів і викладачів, проте не
враховує всі типи мобільності, наприклад літні / зимові школи та мобільність
для інших працівників ЗВО, а також не вирішує питання щодо розподілу
навантаження викладачів і розміру стипендії студентам після їх повернення в
рідний ЗВО, як результат є різні трактування щодо збереження заробітної плати
працівникам і стипендії студентам [41; 88]. Тому, постає необхідність
врегулювання питання щодо збереження робочого місця та нарахування
заробітної плати у ЗВО або науковій установі за викладачем або науковцем,
який їде закордон за програмою академічної мобільності, передусім за
програмами міжнародної співпраці ЄС Горизонт 2020 та Еразмус+. Потребують
узгодження законодавчі акти з обліку робочого часу викладачів і науковців
щодо забезпечення права на академічну мобільність тощо; урегулювання
порядок нарахування стипендій на наступний семестр після відсутності
студента протягом попереднього семестру в зв’язку з навчанням закордоном за
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програмою академічної мобільності. Положення не надає вичерпний перелік
учасників мобільності, окрім здобувачів вищої освіти, також науковопедагогічних, наукових, педагогічних та інших працівників; не включає всі
типи та форми реалізації академічної мобільності, як наприклад: викладання,
участь

в

освітніх

та/або

наукових

проектах, провадження

наукового

дослідження, підвищення кваліфікації, стажування, наукове відрядження,
наукове стажування, навчання за освітніми програмами ступеневої або
кредитної мобільності, практика, літня школа, участь у конференціях,
семінарах, форумах і симпозіумах, волонтерство.
Важливим документом є лист Міністерства юстиції України «Щодо
практики застосування норм права у випадку колізії» від 26 грудня 2008 р.
№ 58-0-2-08-19, який вказує на верховенство Конституції України та Закону
над постановами, листами та іншими документами, документами прийнятими
пізніше та вищими органами над раніше прийнятими документами та нижчими
органами [41; 135], що часто ігнорується органами, що здійснюють перевірки.
Низка нормативно-правових актів – постанова Кабінету Міністрів
України «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а
також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами,
установами та організаціями, які повністю або частково утримуються
(фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» від 2 лютого 2011 р. № 98, п. 6
[101]; постанова Кабінету Міністрів України «Інструкція про службові
відрядження в межах України та за кордон» від 4 березня 1996 р. № 287 п. 1, 3,
4 [84] (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 березня 2011 р.
№ 362), Розділ І: ст. 14; Розділ ІІІ: ст. 1; постанова Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Положення про умови матеріального забезпечення осіб,
направлених за кордон на навчання та стажування» від 4 березня 1996 р. № 287
[89]; постанова Кабінету Міністрів України «Питання навчання студентів та
аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у
провідних ЗВО та наукових установах за кордоном» від 13 квітня 2011 р. № 411
[73]; постанова Кабінету Міністрів України «Про ефективне використання
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державних коштів», від 11 жовтня 2016 р. № 710 пункти 19, 20; наказ
Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції про службові
відрядження в межах України та за кордон» від 13 березня 1998 р. № 59 [83; 85]
та лист Міністерства освіти і науки України «Про закордонні відрядження» від
23 травня 2014 р. № 1/9-264, керівникам ЗВО І-IV рівнів акредитації, які
належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, –
регулюють відрядження на міжнародні та національні заходи учасників
програм

міжнародної

співпраці.

Вони

часто

обмежують

застосування

граничних меж, які встановлюють міжнародні організації щодо відряджень. У
такому випадку застосовується нарахування податків на суму, вищу, ніж рамки
національного законодавства, за мінусом суми витрат, що підтверджені
документами [41; 131]. Наявність внутрішніх положень ЗВО щодо міжнародної
співпраці дозволяє вирішити це та інші питання фінансового менеджменту.
Задля регулювання подвійного оподаткування, митного оформлення
товарів МТД та порядку їх звільнення від ПДВ підготовлено відповідні листироз’яснення від Державної фіскальної служби України «Щодо міжнародних
договорів про уникнення подвійного оподаткування» від 30 січня 2015 р.
№ 2809/7/99-99-12-01-03-17 [133], Міністерства доходів і зборів України «Про
митне оформлення міжнародної технічної допомоги» щодо розмитнення
товарів та обладнання в рамках МТД від 21 лютого 2014 р. № 4461/7/99-99-1905-01-17 [94], Державної фіскальної служби «Щодо порядку оподаткування
податком на додану вартість операцій з постачання товарів, робіт і послуг, що
придбаваються під час реалізації проекту міжнародної технічної допомоги»
від 16 січня 2016 р. № 765/6/99-99-19-03-02-15 [41; 134].
Державна

фіскальна

служба

України

надала

цільову

податкову

консультацію від 10 листопада 2017 р. № 2580/6/99-99-15-03-02-15/ІПК, де
зазначається, що «постачання товарів/послуг у рамках проекту МТД та в межах
плану закупівлі товарів, робіт і послуг, що придбавають виконавці проектів
МТД за кошти МТД, не оподатковують ПДВ. У договорі зазначають «Без
ПДВ». За постачання товарів/послуг виконавцю проекту МТД постачальник
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складає податкову накладну на звільнену операцію та реєструє в ЄРПН.
Зокрема, у графі 9 такої податкової накладної постачальник зазначає код
пільги. За постачання товарів і послуг на митній території України
постачальник зазначає: як МТД код пільги – 14060523; що фінансують за
рахунок МТД – 14060524. За постачання звільнених операцій у межах МТД
податкових зобов’язань відповідно до пункту 198.5 Податкового кодексу
України не нараховують. Щоб підтвердити застосування пільги з ПДВ під час
постачань у межах проекту МТД, постачальник зберігає копії: реєстраційної
картки проекту, засвідчену печаткою донора або виконавця проекту; плану
закупівлі, засвідчену печаткою донора або виконавця проекту; контракту на
постачання товарів, виконання робіт та надання послуг, засвідчену підписом і
печаткою виконавця проекту. У контракті зазначають, що товари, роботи і
послуги придбавають коштом проекту МТД та відповідають категорії товарів,
робіт і послуг, зазначених у плані закупівлі. У податковій декларації з ПДВ
постачання товарів/послуг у межах МТД, звільнених від оподаткування,
постачальник відображає у рядку 5 та у додатку 6 до декларації. Лист
Державної фіскальної служби від 22 червня 2017 р. № 782/6/99-99-15-03-0215/ІПК [41; 136].
Розділ ІІІ, п. 26 постанови Правління Національного банку України «Про
затвердження Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення
окремих операцій в іноземній валюті» від 2.01.2019 № 5 регулює звільнення від
обов’язкового продажу валютних коштів проектів програм міжнародної
співпраці ЄС і визначає, що не підлягають обов’язковому продажу на
міжбанківському валютному ринку України надходження в іноземній валюті за
проектами (програмами) МТД, що пройшли державну реєстрацію; за
проектами, що здійснюються на підставі угод між Україною і ЄС про участь
України в міжнародних програмах ЄС [41; 82; 87], яка замінила три попередні
постанови.
Якщо ЗВО України стає грантоотримувачем коштів від імені всіх
партнерів (як українських, так і закордонних), то він має забезпечувати
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переказування іншим бенефіціарам належних їм частин коштів гранту, таким
чином він стає резидентом-посередником. Згідно зі статтею 1 Закону України
«Про валюту і валютні операції» від 21 травня 2018 р. № 2473-VIII, введення в
дію якої відбулося 7 лютого 2019 р. на заміну Декрету Кабінету Міністрів
України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю», [78] до
валютних операцій відноситься операція, пов’язана з переходом права
власності на валютні цінності та (або) права вимоги і пов’язаних з цим
зобов’язань,

предметом

яких

є

валютні

цінності,

між

резидентами,

нерезидентами, а також резидентами і нерезидентами, крім операцій, що
здійснюються між резидентами, якщо такими валютними цінностями є
національна валюта. Валютні операції, що підлягають індивідуальній ліцензії
перелічені в статті 9 цього Закону. Оскільки університет-грантоотримувач як
резидент-посередник не набуває права власності на кошти інших бенефіціарів
проекту (не існує переходу права власності на валютні цінності при отриманні
іноземної валюти від нерезидента в якості грантових коштів), то перерахування
цих коштів як українським, так і закордонним бенефіціарам проекту не
потребує отримання ліцензії Національного банку України [41, 78].
Задля виплат відряджень у валюті необхідно мати валютну касу і знати
порядок казначейського обслуговування державного бюджету за витратами,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження
Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами»
від 24 грудня 2012 р. № 1407. Розпорядники бюджетних коштів за деякими
напрямами

витрат,

встановленими

законодавством,

можуть

проводити

розрахунки в іноземній валюті (наприклад відрядження). При цьому процедуру
здійснення видатків розпорядниками бюджетних коштів в іноземній валюті
визначено у розділі XIII цього Порядку [41; 90].
При проведені операцій в іноземній валюті розпорядниками бюджетних
коштів складається довідка про такі операції за формою, наведеною в додатку
№ 39 Порядку, яка подається в паперових та електронних носіях до органу
казначейства протягом 3-х робочих днів місяця, що настає за кожним звітним,
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за кожним видом (кодом) іноземної валюти окремо (пункт 13.6 Порядку).
Порядок та умови торгівлі іноземною валютою на міжбанку України та
міжнародних валютних ринках визначені Законом України «Про валюту і
валютні операції» від 21 травня 2018 р. № 2473-VIII. Згідно з нормами Закону
України «Про Національний банк» від 20 травня 1999 р. № 679 порядок
здійснення операцій в іноземній валюті визначається Нацбанком України [41;
78; 91; 96; 99].
За наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку
складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних
коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і
пенсійного страхування» від 24 січня 2012 р. № 44, форма 4.2, фінансовоекономічний відділ надсилає повідомлення та довідку щодо валютних операцій
до Державної служби казначейства, як вказано в Додатку 39 до Порядку
казначейського обслуговування державного бюджету за витратами (пункт 13.6)
та відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 р.
№ 1407 [41; 90; 92].
Таким чином, кожен з вищевказаних документів регулює окремі аспекти
реалізації програм МТД, діяльності організацій та встановлює рамки, проте з
метою якісної реалізації програм міжнародної співпраці ЄС ЗВО має право, вже
в межах автономії, приймати відповідні інституційні документи, наприклад
такі: стратегія розвитку (інтернаціоналізації) ЗВО, положення, правила,
процедури, документи стосовно політики міжнародного співробітництва, участі
в міжнародних проектах, про академічну мобільність, визнання, закупівель
товарів і послуг тощо. У Додатку А представлено приклад Положення про
міжнародну співпрацю ЗВО, розроблений на основі результатів дослідження.
Додаток Б містить практичні методичні рекомендації виконавцям проектів
міжнародної співпраці ЄС з розвитку потенціалу вищої освіти, що зокрема
включають розширений перелік і відповідні положення нормативно-правової
бази. Методичні рекомендації застосовується ЗВО України для впровадження
проектів міжнародної співпраці з розвитку потенціалу вищої освіти.
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За

результатами

аналізу

інформації,

представленої

на

порталі

Міністерства закордонних справ України, щодо реалізації програм міжнародної
співпраці, виявлено необхідність спрощення процедури видачі віз до ЄС для
українських студентів, викладачів, науковців, адміністративного персоналу в
рамках програм академічної мобільності, міжнародного обміну на період
навчання, стажування (наприклад, понад 90 днів). Існує складна та обтяжлива
процедура отримання візи для іноземних студентів або викладачів, які хочуть
вчитися або працювати в Україні, зокрема необхідно забезпечити прозорість і
відкритість процедури отримання візи, включаючи необхідний і достатній
перелік документів англійською мовою на сайтах посольств і консульств
України. Наразі спостерігаються позитивні зміни у цій області, зокрема
впроваджено он-лайн реєстрацію документів на отримання вищевказаних віз.
Необхідність безкоштовно та за спрощеною процедурою отримання віз до
України для учасників проектів співпраці, наприклад: з країн-партнерів
Програми ЄС Еразмус+ (150 країн світу) відповідно до європейських практик,
висока вартість візового збору, який часто не покриває грант на мобільність,
стає перешкодою для більшої активної участі європейських студентів у
програмах обміну для навчання в Україні, адже більшість держав-членів ЄС
надають навчальні візи безкоштовно, за виключенням низки країн, наприклад
Великобританія, Чехія.
Також, досі існує складна та обтяжлива процедура залучення /
працевлаштування

іноземних

фахівців

як

викладачів

в

українських

університетах, яку регулюють: Міністерство соціальної політики України,
Державна міграційна служба та законодавчі акти щодо працевлаштування
іноземних громадян, які потребують суттєвого доопрацювання.
Після прийняття Закону України «Про вищу освіту» ЗВО отримали
академічну, кадрову та організаційну автономію, але разом з тим мають
потребу в розвитку управлінських та інших компетентностей щодо її
застосування, адже відбувалася зміна парадигми управління ЗВО – від
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залежності від інструкцій та директив Міністерства освіти і науки України до
самостійного прийняття рішень і відповідальності.
Варто відзначити позитивний досвід Грузії щодо впровадження проектів
програм міжнародної співпраці ЄС у сфері освіти, яка також підписала Угоду
про Асоціацію з ЄС (2014 р.) та серед країн Східного партнерства є другою за
рівнем активності участі в програмі ЄС Еразмус+. Це зумовлено тим, що
реформи в Грузії розпочались раніше і відбувалися швидше. Закон Грузії «Про
вищу освіту» було прийнято в 2004 р. з урахуванням рекомендацій та
інструментів Болонського процесу й ЗВО отримали повну автономію, з 2010 р.
створено функціонує Національне агентство забезпечення якості вищої освіти.
Відповідна нормативно-правова база, яка регулює впровадження програм
співпраці узгоджена і унормована, що дає змогу ЗВО Грузії ставати
координаторами-грантоотримувачами проектів більш активно. Для діяльності
проектів міжнародної співпраці відповідні міністерства у співробітництві з
Національним Еразмус+ офісом Грузії підготували ряд відповідних документів
для реєстрації проектів, проведення закупівель та оподаткування. Податок на
доходи фізичних осіб – працівників ЗВО виконавців проектів обкладається
податком за ставкою 20 %. Разом з тим, на відміну від України, ЗВО Грузії не
мають можливості отримати пільги щодо звільнення від податку на прибуток
організацій, всі ЗВО, отримавши кошти на свій рахунок відразу сплачують 20 %
від гранту до державного бюджету та проходять реєстрацію проектів, потім
проходять процедуру звільнення товарів і послуг від ПДВ чи митних та інших
зборів [151; 209; 238; 259].
Отже, нормативно-правова база України щодо забезпечення реалізації
програм міжнародної співпраці ЄС у вищій освіті, зокрема щодо узгодження
підзаконних актів і відповідних законів, Бюджетного, Податкового та Митного
кодексів, у частині валютних операцій, розподіл частки валютних коштів
грантів між партнерами в Європі та Україні, фіксованого Національним банком
України курсу обміну валют, процедур закупівлі обладнання, застосування
пільг до продуктів і послуг, виплат коштів на відрядження, потребує істотного

95

удосконалення. Постає необхідність розроблення ЗВО внутрішніх процесів і
процедур,

відповідних

документів

для

застосування

наданої

законом

університетської автономії з метою розвитку міжнародної співпраці в умовах
євроінтеграції,

забезпечення

координації

упровадження

проектів

та

інституційної горизонтальної співпраці із залученням відповідних підрозділів.
Отже, можемо виділити такі особливості впровадження програм
міжнародної співпраці: недосконалість нормативно-правової бази щодо
міжнародної співпраці; а також недосконалість проектного фінансового
менеджменту на інституційному рівні через недостатню інституційну й
індивідуальну компетентність учасників проектів щодо управління коштами
грантів

та

відсутність

забезпечення

культури

горизонтальної

інтернаціоналізації;

співпраці

несистемність

міжнародних

проектів

на

інституційному та національному рівнях, що знижує синергію реформ у вищій
освіті.
Для України як країни-партнера програми Еразмус+ відкриті всі напрями
міжнародного виміру програми Еразмус+ в освіті, молоді та спорті. –
створення

та

розвиток

спільних

освітніх

програм

як

інструмент

інтернаціоналізації – одна з таких можливостей. Заклади України можуть
увійти до консорціуму ЗВО, що пропонує спільну освітню програму Еразмус
Мундус на отримання ступеню магістра або доктора філософії (з 2017 р.
докторські програми перейшли до програми Горизонт 2020) та отримати грант
на навчання за ступеневою мобільністю, наприклад в магістратурі (англ.
Erasmus Mundus Master Degree Mobility). Такі високоякісні програми
обираються ЄК у рамках щорічних конкурсів. Усі члени консорціуму
розробляють і пропонують освітню програму разом, а студенти навчаються або
проводять дослідження принаймні у двох з цих закладів різних країн. Таким
чином, український заклад може брати участь як у викладанні курсів,
керівництві досліджень, наданні лабораторій, так і у відборі й розміщенні
студентів.

Наприкінці

навчання

консорціум

надає

спільний

або

подвійний/багатосторонній диплом. Студенти подають заявки безпосередньо до
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консорціуму, який проводить процедуру конкурсного відбору через портал
кожної спільної освітньої програми [129].
За результатами конкурсів 2014-2018 рр. серед 153 проектів спільних
магістерських програм Еразмус Мундус українські ЗВО є партнерами в 8
програмах, які запроваджується за участі 12 українських інституцій, серед яких
8 ЗВО, одна дослідницька установа, дві громадські та одна приватна організація
є асоційованими партнерами, що забезпечують популяризацію можливостей
програм, а один ЗВО – Національний університет «Києво-Могилянська
академія» є повноправним партнером, залученим до викладання окремих
навчальних дисциплін магістерської програми.
Стосовно конкурсів індивідуальних стипендій із ступеневої мобільності
на навчання за вищевказаними програмами, то 205 українських студенти вже
отримали стипендії, 14 з яких навчалися за спільними докторськими
програмами (англ. Erasmus Mundus Joint Doctorates – EMJD) (табл. 2.6). У
залежності від обраних магістерських і докторських програм українські
студенти навчаються в університетах Австрії, Бельгії, Великобританії, Іспанії,
Італії, Нідерландів, Німеччини, Португалії, Франції, Швеції та інших країнахучасницях програми Еразмус+.
Таблиця 2.6
Отримані українцями стипендії за спільними магістерськими та докторськими
програмами (2004-2018 рр.) [38; 41; 158]
2004-2013
рр.,
попередня
2014/15
2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
Типи
програма
Еразмус+ Еразмус+ Еразмус+ Еразмус+ Еразмус+
Erasmus
Mundus
Action 1
1
2
3
4
5
6
7
Магістри
296
27
28
48
46
42
Аспіранти
10
6
3
4
1
n/a
Викладачі
60
Загалом
366
33
31
52
47
42

Разом
20152018

8
191
14
205
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Як видно з таблиці, спостерігається зростання кількості отриманих
стипендій в програмі Еразмус+ за результатами 5 конкурсів у порівнянні з
програмою Еразмус Мундус – 10 конкурсів.
Розглянемо напрям міжнародної кредитної мобільності (англ. International
Credit Mobility), де на основі міжінституційних угод між ЗВО з країн-членів і
країн-партнерів програми Еразмус+, ЗВО з України стають активними
партнерами проектів та отримують гранти на мобільність для обміну
студентами та працівниками. ЗВО з країн-членів програми Еразмус+ подають
заявку на виконання проектів з міжнародної кредитної мобільності до
Національного агентства Еразмус+ у своїй країні. Для здобувачів вищої освіти
надається грант на навчання та/або практику від 3 до 12 місяців. Працівники
ЗВО отримують гранти для викладання, підвищення кваліфікації або
стажування у партнерських організаціях від 5 днів до 2 місяців. За цією ж
угодою ЗВО України приймає іноземних студентів, аспірантів або працівників
[41; 61; 158; 167; 173].
За такою угодою, відповідно до Хартії Еразмус в сфері вищої освіти та
Хартії студентів, заклади забезпечують відповідне якісне навчання, обов’язкове
визнання та перезарахування кредитів ЄКТС, накопичених студентом під час
навчання за кордоном, для отримання студентом диплому після повернення до
свого ЗВО. У разі невиконання зобов’язань щодо визнання, ЗВО з країни-члена
програми має право виставити рахунок на повернення коштів, повідомити ЄК
про розривання співпраці та про невиконання зобов’язань таким закладом для
виключення його з програми.
Проте такі умови накладають ще більше зобов’язань на ЗВО України,
відповідних компетентностей працівників та необхідності розвитку високого
рівня їх спроможності для реалізації програм міжнародної співпраці.
Університети з України є активними учасниками програми Еразмус+ за
напрямом міжнародної кредитної мобільності з 2015 р.
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Рис. 2.1. Кількість отриманих грантів для індивідуальної академічної
мобільності за обміном для працівників і студентів (2004-2017 рр.).
За результатами конкурсів 2015-2018 рр. 33 національні агентства
Еразмус+ країн-членів програми ЄС Еразмус+ підтримали 915 проектів з
організації міжнародної кредитної мобільності у співпраці з близько 180
українськими ЗВО. З рис. 2.1 видно, що кількість отриманих грантів для
індивідуальної академічної мобільності щорічно збільшується та суттєво,
майже вдвічі, зросла, порівняно з показниками Еразмус Мундус за період дії
програми Темпус (2004-2013 рр.).
Загальна сума коштів грантів на проекти мобільності з Україною сягає
33,8 млн. євро. 7,3 тис. українських студенти (бакалаврів, магістрів) та
аспірантів поїхали на навчання за обміном, а працівники викладають,
стажуються і підвищують кваліфікацію в Європі на основі міжінституційних
угод, які організували європейські університети спільно з ЗВО України.
Відповідно, 3 тис. стипендіатів з Європи відвідали Україну для навчання,
викладання, проведення майстер-класів. Таким чином, 10,2 тис. студентів і
працівників

ЗВО

України

і

Європи

взяли

участь

міжуніверситетському обміні (табл. 2.7; рис. 2.2) [41; 173].

у

взаємному
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Рис. 2.2. Кількість поданих проектних заявок і підтриманих проектів та
сума грантів для індивідуальної академічної мобільності за обміном між
закладами Європи та України за програмою Еразмус+: КА107 (2015-2017 рр.).
Таблиця 2.7
Участь українських ЗВО в програмі міжнародної співпраці ЄС Еразмус+ за
напрямом – Міжнародна кредитна мобільність (2015-2018 рр.) [41; 173]
Подано
КонОбрано
№
проектних
курси
проектів
заявок

Грант ЄС
(євро)

ЗатверСтипенджено до
дії (до
фінансуван
Європи)
ня
6
7

Стипендії (з
Європи)

1

2

3

4

5

8

1

2015

299

161

8 238 000

2 154

1 772

382

2

2016

316

214

7 876 000

2 370

1 684

686

3

2017

393

268

8 270 000

2 711

1 815

896

4

2018

414

272

9 450 410

3 004

1 988

1 028

5

Разом

1 422

915

33 834 410

10251

7 259

2 992

100

Детальний аналіз статистики за проектами міжнародної кредитної
мобільності засвідчив зростання участі ЗВО України в програмах міжнародної
співпраці ЄС (табл. 2.7; 2.8). Якщо порівнювати з попередньою програмою
Еразмус Мундус (Action 2), де було реалізовано мобільність за обміном в
рамках 26 проектів партнерств для понад 1800 студентів з 2007 р. до 2013 р., то
відкриття більшої кількості можливостей для України за програмою Еразмус+
спричинило збільшення ініціативи ЗВО з розвитку академічної мобільності
працівників і студентів.
Таблиця 2.8
Участь українських ЗВО в програмі міжнародної співпраці ЄС Еразмус+ за
напрямом – Міжнародна кредитна мобільність (2015-2017 рр.)
[41; 173]
Конкурси

2015

2016

2017

1
Подано проектів
Обрано проектів за участі України
Країни-члени програми у
партнерствах
Кількість університетів з України
в проектах
Усього мобільностей
З України до Європи
З Європи до України
Працівники
до Європи
ЗВО
до України
Студентів
до Європи

2
299
161

3
316
214

4
393
268

Загалом за
3 конкурси
5
1008
643

30

33

33

33

103

127

140

140

2154
1 772
382

2370
1 684
686

2711
1 815
896

7235
5 271
1 964

642

814

930

2386

246
1130

501
870

673
885

1420
2885

136

185

223

544

до України
Затверджено грантів, Євро

8 238 000 7 876 000 8 270 000 24 384 000

Серед партнерів таких проектів усі 33 країни-члена програми Еразмус+
активно співпрацюють з Україною, що вказує на розширення географії, адже під
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час впровадження програми Еразмус Мундус, співпраця в партнерствах
відбувалась з 21 країною.
До впровадження проектів з Міжнародної кредитної мобільності
долучилися 180 ЗВО, які поряд з класичними, педагогічними, технічними,
економічними, юридичними, медичними, включають Київську теологічну
академію і семінарію української православної церкви, Українську католицьку
академію, Національний університет цивільного захисту, наукові установи НАН
України та галузевих академій, не тільки державні та комунальні, а й приватні
ЗВО та коледжі (наприклад: Київський коледж будівництва, архітектури і
дизайну, Черкаський державний коледж бізнесу).
Таким чином, виявлено тенденцію до активізації участі в програмах
міжнародної співпраці ЄС – зростання кількості та урізноманітнення
інституційних та індивідуальних учасників, а також проектних заявок –
збільшення кількості проектів за участі закладів України, особливо за напрямом
міжнародної кредитної мобільності.
Ініціаторами, заявниками та партнерами проектів співпраці з розвитку
потенціалу у вищій освіті Еразмус+ виступають ЗВО всіх країн-учасниць
програми разом з Україною, такі проекти розробляє і виконує консорціум
закладів з країн-членів програми Еразмус+, з одного боку, та з країн-партнерів
певного регіону світу, з іншого, (країни-сусіди ЄС, включаючи Україну,
Латинська Америка, Азія, країни Афро-Карибського басейну, країни регіону
Тихого океану та ін.). Заявки на щорічні конкурси проектів подаються через
портал ЕАСЕА [158; 167]. Допустиме фінансування проектів – від 500 тис. до
одного мільйону євро. У рамках такого типу проектів фінансуються оплата
роботи виконавців; мобільність; закупівля обладнання; доступ до бібліотек і
видань та інші витрати, необхідні для досягнення цілей проекту відповідно до
правил ЄС щодо використання коштів гранту.
Ініціювання проектів продовжує здійснюватися за підходом «знизувгору», що надає ЗВО більше автономії, проактивності та підтримки
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впровадження стратегій розвитку ЗВО, тобто можливостей прив’язати завдання
проектів до реальних нагальних потреб і викликів [167].
У рамках цього напряму країни-партнери мають можливість визначати
національні пріоритетні напрями проектів програми міжнародної співпраці для
реформування вищої освіти. Оголошення про консультації щодо визначення
національних пріоритетів публікуються на сайті Національного Еразмус+ офісу
в Україні [41] один раз на три роки та визначаються за результатами
консультацій МОН України з ЗВО та Національною командою експертів з
реформування вищої освіти. ЄК приймає рішення щодо національних
пріоритетів відповідно до стратегічних напрямів співпраці ЄС: з країнами
Східного партнерства, до якого входить Україна, а також відповідно до
пріоритетів реформ вищої освіти, національних стратегічних документів.
Регіональні пріоритети базуються на політиці ЄС щодо співпраці з країнамипартнерами, щодо України – на Європейській політиці сусідства та
узгоджуються із стратегічними цілями та пріоритетами ЄС [37; 65; 158; 167].
Національні пріоритети є орієнтирами для реалізації національних
проектів (за участі країн-членів програми та однієї країни-партнера програми);
регіональні пріоритети є настановами для регіональних і багатонаціональних
проектів (за участі країн-членів програми та мінімум двох країн-партнерів
програми). Повний перелік пріоритетів, з яких обираються відповідні напрями
для кожної країни і регіону, як визначено в конкурсній документації [158],
наведено відповідно до загального переліку роз’яснень пріоритетів для проектів
з розвитку потенціалу вищої освіти (табл. 2.9). Пріоритети включають
наскрізні виміри, що фокусуються на включенні особливих цільових груп,
наприклад: осіб з інвалідністю, мігрантів тощо. Для інших напрямів
виокремлюються

пріоритети

за

принципом

пріоритету

галузей,

міждисциплінарності та горизонтальної співпраці, що описано в Керівництві до
програми Еразмус+ та умовах конкурсів [167].
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Таблиця 2.9
Пріоритети програми Еразмус+ КА2: Розвиток потенціалу вищої освіти
(екс-Темпус) [158]
Тематика

1
A. Перелік
галузей /
напрямів
Категорії
1
B.
Покращення
якості освіти
і викладання

C.
Покращення
управління і
діяльності
ЗВО

Розроблення
освітніх
програм
2
Відповідно
до переліку
МСКО

Урядування і управління

Вища освіта і
суспільство

3
Наведено нижче (2)

4
Наведено нижче
(2)

Урядування і управління

Вища освіта і суспільство
2

Підтримка через:
- інструменти Болонського процесу (освітні цикли, зарахування
кредитів, додаток до диплому тощо);
- запровадження інструментів навчання, методології та
педагогічних підходи, включно із результатами навчання та
застосування ІКТ (серед іншого гнучкі траєкторії навчання,
курси за змішаним форматом навчання, віртуальна і реальна
мобільність, стажування/практика тощо);
- мультидисциплінарність / міждисциплінарність.
- Урядування, стратегічне планування та менеджмент ЗВО
(включно із управлінням людськими ресурсами, фінансовим
менеджментом);
- університетські послугу: підтримка студентської мобільності,
консультації та дорадчі послуги для студентів, соціальні
послуги, академічна діяльність, бібліотеки тощо;
- інтернаціоналізація ЗВО (включаючи механізми визнання і
мобільності, розвиток потенціалу щодо міжнародної
діяльності);
- процеси і механізми забезпечення якості;
- демократизація та доступу до вищої освіти (включаючи
вразливі групи та регіони);
- розвиток дослідницького і інноваційного середовища
(виключаючи проведення досліджень).
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Продовження табл. 2.9
1
D. Розвиток
сектору
вищої освіти
і суспільстві

2
- Навчання впродовж життя, безперервне навчання:
- вища освіта поза університетом;
- розвиток шкільної і професійної освіти після завершення
середньої школи;
- співпраця університетів і бізнесу, здатність випускників до
працевлаштування;
- рамки кваліфікацій;
- трикутник знань, інновації (посилення зв’язків між освітою,
дослідженням та бізнесом);
- розвиток сектору вищої освіти в окремих регіонах;
- міжнародна співпраця на регіональному рівні (між країнами
одного регіону);
- визначення, запровадження та моніторинг реформ.

Серед нагальних пріоритетів в Україні в контексті запровадження
положень Закону України «Про вищу освіту» важливо визначити такі:
модернізація освітніх програм із запровадженням інструментів Болонського
процесу, розбудова систем забезпечення якості, запровадження автономії,
підготовка стандартів вищої освіти, забезпечення мовної підготовки викладачів
і студентів, інтернаціоналізація вищої освіти, розвиток дослідницького та
інноваційного середовища й інші, що співпадають з визначеними пріоритетами
програми.
У 2017 р. ЄС удосконалив опис пріоритетів і, відповідно, їх оновлено на
основі національних консультацій. Національні пріоритети, як і в програмі
Темпус, на відміну від інших країн, де рішення приймають міністерства освіти,
в Україні визначаються відкрито із залученням до консультацій усіх
зацікавлених сторін: ЗВО, МОН України, інших відповідних галузевих
міністерств, яким підпорядковані ЗВО, роботодавців, студентських організацій,
на основі нагальних потреб українського суспільства, стратегічних пріоритетів
політики та положень Закону України «Про вищу освіту», Угоди про Асоціацію
між

Україною

та

ЄС

відповідно

до

національного,

регіонального,

інституційного та галузевого вимірів. У співпраці з Представництвом ЄС в
Україні, МОН України проектом ЄС «Національний Еразмус+ офіс в Україні»
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запроваджено національні консультації з вироблення пріоритетів програм
міжнародної співпраці ЄС. З цією метою на веб-сайті Національного Еразмус+
офісу в Україні публікується запрошення ЗВО України надсилати обґрунтовані
пропозиції щодо нагальних проблем вітчизняної вищої освіти на основі завдань
стратегій

розвитку

узагальнюються,

або

інтернаціоналізації

узгоджуються

з

МОН

ЗВО.

Надані

України

і

пропозиції

надсилаються

Представництву ЄС в Україні для подання та затвердження ЄК [41].
Вищевикладене дає підстави виокремити одну з особливостей реалізації в
Україні програм міжнародної співпраці ЄС: відкритість процесу визначення
національних пріоритетів програм міжнародної співпраці із залученням усіх
зацікавлених сторін, зокрема Міністерства освіти і науки України, інших
органів державної влади та ЗВО, роботодавців, студентських і громадських
організацій, які беруть участь у реалізації таких програм та є потенційними
бенефіціарами результатів.
Дотримання визначених пріоритетів відповідно до типу проектів і країнпартнерів є необхідною умовою участі в конкурсах програм міжнародної
співпраці ЄС, одним з мінімальних критеріїв відбору та успішності проектної
заявки.
Національні пріоритети для України, визначені на участь у конкурсах
програми Еразмус+ на 2015-2020 рр. представлені в табл. 2.10. Вони
включають основні вектори реформ вищої освіти, визначені законами України
«Про освіту» та «Про вищу освіту», Угодою про Асоціацію між Україною та
ЄС і завданнями комюніке міністерських конференцій Болонського процесу,
ЄПВО і ЄДП, що підтверджує важливість реалізації програм міжнародної
співпраці як механізму інтернаціоналізації вищої освіти.

106

Таблиця 2.10
Пріоритети програми Еразмус+: Напрям діяльності КА 2. Розвиток потенціалу
вищої освіти екс-Темпус відкриті для України (2015-2020 рр.) [158]
Тематика

Розроблення
Урядування і управління
Вища освіта і
освітніх
суспільство
програм
1
2
3
4
A. Перелік
Відповідно
Наведено нижче (2)
Наведено нижче (2)
галузей /
до переліку
напрямів*
МСКО
Наскрізні для всіх категорій пріоритетів:
- підтримка запровадження положень Болонського процесу (освітні цикли,
зарахування кредитів, додаток до диплому тощо);
- запровадження інструментів навчання, методології та педагогічних підходи,
включно із результатами навчання та застосування ІКТ (серед іншого гнучкі
траєкторії навчання, курси за змішаним форматом навчання, віртуальна і
реальна мобільність, стажування/практика тощо);
- мультидисциплінарність/ міждисциплінарність.
Категорії
1
В.
Покращення
управління і
діяльності
ЗВО

Урядування і управління

Вища освіта і суспільство
2

Підтримка напрямів:
- урядування, стратегічне планування та менеджмент ЗВО
(включно із управлінням людськими ресурсами, фінансовим
менеджментом);
- університетські послуги: підтримка студентської мобільності,
консультації та дорадчі послуги для студентів, соціальні
послуги, академічна діяльність, бібліотеки тощо;
- інтернаціоналізація ЗВО (включаючи механізми визнання і
мобільності,
розвиток
потенціалу
щодо
міжнародної
діяльності);
- процеси і механізми забезпечення якості;
- демократизація та доступу до вищої освіти (включаючи
вразливі групи та регіони);
- розвиток дослідницького і інноваційного середовища
(виключаючи проведення досліджень).
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Продовження табл. 2.10
1
С. Розвиток
сектору
вищої освіти
і суспільстві

2
- навчання впродовж життя, безперервне навчання:
- вища освіта поза університетом;
- розвиток шкільної і професійної освіти після завершення
середньої школи;
- співпраця університетів і бізнесу, здатність випускників до
працевлаштування;
- рамки кваліфікацій;
- трикутник знань, інновації (посилення зв’язків між освітою,
дослідженням та бізнесом);
- розвиток сектору вищої освіти в окремих регіонах;
- міжнародна співпраця на регіональному рівні (між країнами
одного регіону);
- визначення, запровадження та моніторинг реформ.
*Підготовка вчителів та освітні, педагогічні науки; журналістика та
інформація; біологія; інженерія та інженерні професії; промислове виробництво
і технології; аграрні науки; лісництво, рибальство і ветеринарія; охорона
здоров’я; соціальна робота, захист; безпека; транспортні послуги.
Проекти програми міжнародної співпраці ЄС Еразмус+, спрямовані на
підтримку реформи вищої освіти, які впроваджуються в Україні, є двох типів:
спільні та структурні проекти. Спільні проекти (англ. Joint Projects)
впроваджуються на інституційному рівні для розробки та запровадження нових
освітніх програм і ступенів, інноваційних методів викладання та навчання,
підвищення кваліфікації університетського персоналу, забезпечення якості
вищої освіти, управління ЗВО, упровадження інструментів Болонського
процесу, посилення співпраці з бізнесом тощо. Структурні проекти (англ.
Structural Projects) реалізуються на національному та системному рівнях задля
розвитку та реформування ЗВО і систем вищої освіти на підтримку органів
влади; модернізації політики у сфері вищої освіти, запровадження положень
Болонського процесу; покращення якості систем вищої освіти та відповідності
вимогам ринку праці, сприяння регіональній співпраці та зближенню систем
вищої освіти [167; 158].

108

Мінімальні вимоги до партнерств за проектами програми міжнародної
співпраці Еразмус+ такі: до 2016 р. – залучали три, а з 2017 р. – два ЗВО з
різних країн-членів програми та три ЗВО від країни-партнера (наприклад
України) для національних проектів (англ. National Project), а також додатково
ЗВО з одної чи більше країн-партнерів з одного або різних регіонів – для
багатонаціональних проектів (англ. – Multi-country Project). При цьому, якщо до
партнерства включалося більше ЗВО з країн-членів програми, то необхідною
умовою є включення такої ж кількості ЗВО з країн-партнерів програми, але в
жодному разі не менше. Тобто фокус євроінтеграційної політики ЄС у вищій
освіті завжди на ЗВО країн-партнерів програми, зокрема України, адже метою
діяльності

програм

спроможності

в

міжнародної

співпраці

країнах-партнерах

є

програми

розбудова
на

основі

інституційної
вивчення

та

використання успішних практик країн-членів програми задля зближення,
зрозумілості та порівнюваності освітніх систем.
У рамках проектів відбувається співпраця між академічними (ЗВО) та
неакадемічними партнерами (органами влади, бізнесом та організаціями
громадянського суспільства) [41; 158]. Зокрема, партнерами проектів, крім
ЗВО, виступають організації-об’єднання ректорів, викладачів, студентів, органи
влади і їх структури, дослідницькі інституції, підприємства, громадські
об’єднання та інші організації, участь яких посилює ефективність виконання
завдань проектів у відповідності до їх ролі в проекті.
Участь Міністерства освіти і науки України для структурних проектів
залишається

обов'язковою,

впроваджуються

на

адже

національному

результати
рівні

та

проектів
впливають

цього
на

типу

розвиток

національної системи вищої освіти.
За 2015-2018 рр. з-поміж 464 поданих проектних заявок 30 (6 %) проектів
міжнародної співпраці задля розвитку потенціалу у сфері вищої освіти
отримали фінансування. 150 партнерів з України, серед яких 90 ЗВО, а також
громадські організації, державні та бізнес структури, реалізують 24 спільних і 6
структурних проектів, включно з 10 національними і 18 багатонаціональними
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проектами, спільно з партнерами з 27 країн-членів і 18 країн-партнерів
програми Еразмус+. Загальний бюджет грантів, наданих на виконання цих
проектів, складає близько 20 млн. євро (табл. 2.11).
Таблиця 2.11
Участь українських ЗВО в програмі міжнародної співпраці ЄС Еразмус+
за напрямом – Розвиток потенціалу вищої освіти (2015-2018 рр.)
[41; 158; 173]
Конкурси /
період
впроваджен
ня проектів
1

CBHE 2015 /
2015-2018

CBHE 2016 /
2016-2019

CBHE 2017 /
2017-2020

CBHE 2018 /
2018-2021

2
3
4
5
6
7
8
9
подано виграно подано виграно подано виграно подано виграно
91
10
130
6
134
8
109
6
Проектні
(5 як (11 %) (4 як
(5 %) (4 як (6 %) (12 як (6 %)
заявки
коорди
коорди
коорди (1 як координ
натор)
натор)
натор) коорди атор)
натор)
Типи проектів (інституційний та національно-структурний рівні)
Струк
Струк
Струк
Струк
Спільні
Спільні
Спільні
Спільні
турні
турні
турні
турні
Проекти
9
1
3
3
7
1
5
1
Типи проектів (за кількістю країн-партнерів)
багато
багато
багато
багато
націонаціонаціонаціонаціонаціонаціон
націон
нальні
нальні
нальні
нальні
нальні
нальні
альні
альні
Проекти
2
7
3
3
2
5
3
3

У 2017 р. уперше в історії реалізації програм міжнародної співпраці ЄС в
Україні в сфері вищої освіти координатором-грантоотримувачем спільного
проекту з модернізації SТЕАМ (англ. science, technology, engineering, arts,
mathimatics) освіти «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання
інноваційних інструментів викладання» став Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника. Міністерство освіти і науки України
надало гарантії EACEA щодо підтримки реалізації цього проекту в Україні як

110

проекту, спрямованого на модернізацію педагогічної освіти та підготовки
вчителів у контексті реформування середньої освіти [6; 46; 159].
У період 1993-2013 рр. за програмою міжнародної співпраці ЄС Темпус
було профінансовано понад 300 проектів за участю близько 140 ЗВО і наукових
установ України як партнерів, включаюи 100 індивідуальних мобільностей та
14 проектів для підготовки проектних заявок (Додаток В). За результатами
шести останніх конкурсів програми Темпус IV (2007-2013 рр.) в Україні
профінансовано 94 проекти, з них 76 спільних проектів та 18 структурних
заходів; 74 багатонаціональних проекти та 20 – національних (табл.2.12).
Таблиця 2.12
Проекти за участі України в програмі міжнародної співпраці ЄС Темпус
(1993-2013 рр.) [38; 41; 42; 158].
Етапи Темпус ІІ
Темпус ІІІ
Темпус ІV
Усього
програми 1993-1999
2000-2006
2007-2013
проектів
1
2
3
4
5
6
7
8
Спільні Спільні Проекти Індиві- Спільні Струкпроекти проекти структур- дуальна проекти турні
Типи
них і
мобільпроекти
проектів
супровідн ність
их заходів
Кількість
35
80
29
100
76
18
Разом
35
209
94 (14 % від 650
338
поданих заявок)
Варто зазначити, як видно з табл. 2.11 та 2.12, переважна більшість
проектів програм міжнародної співпраці ЄС в Україні є спільними проектами
(191 (57 %) – Темпус, 24 (80 %) – Еразмус+), що вирішують локальні
(інституційного рівня) завдання – це, передусім, модернізація або створення
освітніх програм, – порівняно зі структурними проектами (47 (14 %) – Темпус,
6 (20 %) – Еразмус+), спрямованими на розв’язання завдань національного
рівня. Отже, тематика проектів четвертого етапу програми Темпус, їх завдання,
спрямовані на розвиток вищої освіти України, зосереджені, передусім, на
модернізації освітніх програм, зокрема на посиленні зв’язків вищої освіти та
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суспільства, ринку праці, у той же час вирішенню системних проблем з
реформування врядування ЗВО приділяється найменша увага, зважаючи на
кількість структурних проектів.
Посилення трикутника знань: навчання, дослідження, інновації також
було серед завдань проектів Темпус IV, де до партнерств, окрім ЗВО,
долучалися й інші організації – науково-дослідницькі інституції, підприємства
та компанії, неурядові та громадські організації, органи державної влади та
місцевого самоврядування, що сприяло забезпеченню практичної складової
освітніх програм і їх орієнтації на потреби ринку праці [7; 158].
Загалом, 2009-2017 рр. було реалізовано проектів Темпус IV з
модернізації освітніх програм – 49, з університетського врядування – 13, та 41 –
співпраці вищої освіти і суспільства, а з 2015-2019 рр. серед 30
профінансованих проектів: 16 спрямовані на розвиток освітніх програм, 6 – на
розвиток політик та врядування вищої освіти та 8 проектів – на посилення
співпраці вищої освіти і суспільства [7; 41; 158].
Отже, домінування спільних проектів, спрямованих на модернізацію
освітніх програм та посилення співпраці вищої освіти й суспільства над
проектами інших напрямів є особливістю реалізації програм міжнародної
співпраці ЄС в Україні.
Таким чином, можна констатувати, що у період з 1993 до 2018 рр. за
програмами міжнародної співпраці ЄС Темпус та Еразмус+ відсоток
структурних проектів, спрямованих на реформування вищої освіти на
національному рівні, суттєво не змінювався і складає не більше 20 %. У той же
час, спостерігається збільшення відсотку спільних проектів, сфокусованих на
модернізації освітніх програм, що пояснюється змінами у законодавстві
України щодо розширення академічної автономії, підкріплене переглядом та
оновленням Переліку галузей знань та спеціальностей, зміною концепції
стандартів вищої освіти, де відсутнє детальне регулювання змісту освітніх
програм. Це надало можливість ЗВО створювати та модернізувати освітні
програми відповідно до потреб ринку праці та очікувань здобувачів вищої
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освіти. Отже, виявлено тенденцію до посилення домінування проектів за
програмами міжнародної співпраці ЄС з розроблення / модернізації освітніх
програм в Україні.
Загалом, у період з 1993-2013 рр., у реформування системи вищої освіти
України було інвестовано ЄС близько 89 млн. євро. Серед 6 країн Східного
партнерства Україна завжди займала перше місце за кількістю профінансованих
проектів, з 2010 р. ЕАСЕА наголошувало також на високій якості поданих
українськими ЗВО проектних заявок.
У межах проектів програми міжнародної співпраці ЄС Темпус серед
партнерів українських ЗВО були університети з 27 держав-членів ЄС та 14
країн-партнерів.
Як видно з представленої діаграми (рис. 2.3), такі країни найчастіше
обирали Україну як партнера проектів за програмами міжнародної співпраці:
Темпус (2009-2013 рр.) – Німеччина (41), Великобританія (33), Італія (31),
Іспанія (30), Швеція (27), Польща (22), Австрія (20), Франція (18) та Португалія
(18); Еразмус+ (2014-2018 рр.) – Польща (12), Німеччина (7), Іспанія (7),
Великобританія (6), Італія (6), Швеція (6), Франція (6), Австрія (5). Очевидно,
що коло основних міжнародних партнерів залишилося майже без змін, при
цьому більш інтенсивно почало розвиватися співробітництво з Польщею, але
помітно зменшилося з Португалією.
Порівняння показників участі у реалізації проектів у партнерстві з
Україною країн-членів програм міжнародної співпраці ЄС Темпус (20082013 рр.) та Еразмус+ напряму розвитку потенціалу вищої освіти (20152018 рр.) (рис. 2.3, 2.4) демонструє, що Україна розширює коло міжнародного
співробітництва, зокрема з 2015 р. до партнерств з Україною долучилися
університети з Норвегії та Ліхтенштейну, а українські ЗНО співпрацювали з
463 інституціями майже з усіх країн Європи (табл. 2.13).
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Рис. 2.3. Співпраця України з країнами-членами програм Темпус (перше
значення) та Еразмус+ – напрям «Розвиток потенціалу вищої освіти» (друге
значення) у 2009-2018 рр.
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Таблиця 2.13
Партнерства проектів Темпус IV за участі України
з іншими країнами-учасницями програми міжнародної співпраці ЄС Темпус
(2007-2017 рр.) [ 7; 41; 42; 158]
№

Державичлени ЄС
2
Австрія
Бельгія
Болгарія

Кількість Кількість
КраїниКількість Кількість
проектів інституцій партнери ЄС проектів інституцій
1
3
4
5
6
7
1
20
24
Азербайджан
9
22
2
15
17
Білорусь
25
91
3
11
11
Босня і
1
3
Герцеговина
4 Великобританія
33
41
Вірменія
15
61
5 Греція
11
11
Грузія
22
76
6 Данія
3
3
Ізраїль
2
9
7 Естонія
9
9
Казахстан
7
24
8 Ірландія
4
4
Киргизстан
3
10
9 Іспанія
30
31
Македонія
1
3
10 Італія
31
41
Марокко
1
1
11 Кіпр
1
1
Молдова
20
64
12 Латвія
11
12
Росія
33
181
13 Литва
9
10
Таджикистан
1
3
14 Мальта
1
1
Узбекистан
4
15
15 Нідерланди
14
14
Усього
566
16 Німеччина
41
67
17 Польща
22
28
18 Португалія
18
21
19 Румунія
9
12
20 Словаччина
12
13
21 Словенія
8
10
22 Угорщина
5
5
23 Хорватія
2
2
24 Чехія
4
4
25 Швеція
27
34
26 Фінляндія
10
12
27 Франція
18
25
Усього
463
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Серед країн-партнерів програми міжнародної співпраці ЄС Темпус
найбільш активними учасниками проектів за участі України були Білорусь,
Вірменія, Грузія, Молдова, проте Російська Федерація – тільки до 2014 р.,
зокрема 566 інституцій з цих країн стали партнерами українських ЗВО.

Рис. 2.4. Партнери України з Європи в проектах КА2 (2015-2017 рр.).

Рис. 2.5. Країни-партнери України з інших регіонів у проектах КА2 (20152017 рр.).
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У новій програмі міжнародної співпраці ЄС Еразмус+ відбувається
активна співпраці з країнами регіону Східного партнерства, проте з’являються
й нові країни-партнери програми з інших регіонів, зокрема В’єтнам, Китай,
Марокко, Монголія, Сербія, Туніс, Туркменістан, Шрі Ланка (рис.2.5) [41; 158].

Рис. 2.6. Співпраця з Україною країн-партнерів за програмами
міжнародної співпраці ЄС Темпус IV (2009-2014 рр.) (перше значення) та
Еразмус+ (2015-2018 рр.) (друге значення).
Отже, у межах реалізації програм міжнародної співпраці ЄС Темпус та
Еразмус+

(напрям

ідентифіковано

таку

«Розвиток

потенціалу

особливість:

кількісне

вищої

освіти»)

переважання

в

Україні

проектів

у
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партнерстві з країнами регіону Східного партнерства та до 2014 р. з Російською
Федерацією. Також, виявлено тенденцію до розширення міжнародної географії
проектних партнерств за участі України через залучення нових країн з Європи –
Ліхтенштейн, Норвегія та Чорногорія, з інших регіонів – В’єтнам, Китай,
Марокко, Монголія, Сербія, Туніс, Туркменістан, Шрі Ланка.
Аналіз показників участі ЗВО України в проектах програм міжнародної
співпраці ЄС Темпус (1993-2013 рр.) та Еразмус+ з розвитку потенціалу вищої
освіти (2014-2018 рр.) (Додаток В) надає підстави виокремити таку
особливість реалізації програм міжнародної співпраці ЄС в Україні: кореляція
кількості проектів з рівнем концентрації ЗВО у розрізі областей України –
переважна більшість проектів виконується в областях з великою кількістю
університетів, особливо технічного спрямування. А на (рис. 2.7.) представлено
кількість проектів Еразмус+ всіх напрямів вищої освіти по областях України,
які додатково підтверджують ідентифіковану особливість.

Рис. 2.7. Загальна кількість проектів (нижнє значення) і закладівучасників (верхнє значення) по областях України за напрямами: мобільність,
проекти співпраці, Жан Моне (2014-2018 рр.).
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Розглянемо інші напрями програми міжнародної співпраці ЄС Еразмус+ –
Співпраця задля розвитку інновацій КА2: Стратегічні партнерства (англ.
Strategic Partnerships) та Альянси знань (англ. Knowledge Alliances). ЗВО може
увійти до консорціуму проекту за цими напрямами, який має на меті
поширення інновацій в інших університетах у рамках Стратегічного
партнерства або між вищою освітою, підприємствами та більш широким
соціально-економічним середовищем у рамках Альянсу знань. Зазначені
ініціативи:
– створюють нові, інноваційні та мультидисциплінарні підходи до
викладання та навчання;
– сприяють

підприємництву

та

розвитку

підприємницької

компетентності студентів, викладачів ЗВО та працівників компаній;
– покращують обмін знаннями, їх розвиток і створення.
За участі України вже проводять діяльність 14 стратегічних партнерств у
середній освіті (1 проект) вищій освіти (4 проекти), освіти дорослих (4 проекти)
та молоді (5 проектів) [41; 159].
Університети з країн-членів програми Еразмус+ можуть подати заявку на
управління Альянсом знань на конкурс програми Еразмус+ до ЕАСЕА (м.
Брюссель), проектні заявки для створення стратегічних партнерств подаються
до Національних агентств Еразмус+ країн-членів програми. За умови
обґрунтування унікальності свого потенціалу та наявності інновацій ЗВО з
інших країн світу можуть виступати партнерами [158; 167].
Діяльність за напрямом – Жан Моне (англ. Jean Monnet) спрямована на
сприяння досконалості в студіях з європейської інтеграції у вищій освіті. Ціль
напряму – активізувати євроінтеграційний дискурс, сприяти досконалості
європейських студій, залучити ЗВО до дослідження євроінтеграційних
процесів, поширювати ідеї Об’єднаної Європи. Напрям Жана Моне передбачає
співпрацю ЗВО й інших інституцій з усього світу, які активно пропагують
євроінтеграцію та мають публікації за тематиками європейських студій, та
спрямований на дослідження, навчання та викладання шляхом розроблення та
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імплементації модулів, кафедр і центрів досконалості з європейських студій;
обмін знаннями через мережі та проекти; підтримку діяльності асоціацій [41;
158; 159; 167]. Проекти Жан Моне охоплюють усі сфери економіки, де важливо
вивчати та досліджувати досвід ЄС для України.
ЗВО може ініціювати і запропонувати проект, що спеціалізується на
європейських студіях, з метою сприяння досконалості у викладанні та
дослідженнях європейського інтеграційного процесу, а також щодо створення
посади професора або кафедр імені Жана Моне, проведення конференції,
форумів, круглих столів та публікації з питань євроінтеграції [41; 158; 159;
167]. ЗВО та асоціації з європейських студій з усього світу можуть подати
заявку на проект за напрямом Жан Моне в рамках конкурсу програми Еразмус+
безпосередньо до ЕАСЕА (м. Брюссель). Реалізація проектів Жан Моне вимагає
укладання угоди між ЕАСЕА та єдиним закладом – бенефіціаром-виконавцем,
за виключенням мереж, де обов’язково необхідно мати трьох партнерів, але на
практиці важлива участь організацій-партнерів з Європи й в інших типах [167].
Порівнюючи результати п’яти конкурсів за період з 2014 до 2018 рр.,
коли переможцями стали 55 проектів Жана Моне в Україні, з результатами
конкурсів у період з 2007 до 2013 рр., коли було профінансовано 24 українські
проекти протягом семи років, варто відзначити вагоме (понад удвічі)
збільшення кількості проектів Жана Моне за чотири роки. Це пояснюється,
насамперед, динамічними суспільними змінами в Україні, викликаними,
зокрема, підписанням Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, що посилило
інтерес до європейських студій як інструменту дослідження досвіду ЄС у
різних сферах суспільної діяльності.
З 2014 р. від України подано 550 проектних заявок за напрямом Жан
Моне, з них найбільша кількість спрямована на розроблення модулів Жана
Моне. Серед українських виконавців 34 ЗВО, 1 науково-дослідницький
інститут НАН України та 8 громадських організацій, які реалізують такі
проекти: 41 Модуль, чотири Кафедри, один Центр досконалості, чотири
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Проекти і п’ять Асоціацій Жана Моне. Бюджет фінансування ЄС для цих
проектів Жана Моне складає понад 1,7 млн. євро [41; 158; 159].
За результатами конкурсів попередньої програми Жана Моне у період з
2007 р. до 2013 р. профінансовано і завершено діяльність 24 проектів, які
охоплювали різні сфери європейських студій, зокрема розширення ЄС та
Європейська

політика

сусідства,

Європейська

соціальна

політика

Європейська
та

моделі

економічна
соціального

інтеграція,
партнерства,

міжкультурна Європа: розмаїття та соціальне згуртування, Співпраця між ЄС та
Україною щодо управління кризами та зменшення ризиків: обмін успішними
практиками, розвиток потенціалу та ін. (табл. 2.14) [42; 158].
Таблиця 2.14
Кількість проектів програми міжнародної співпраці ЄС Жана Моне за участі
українських ЗВО та громадських організацій (2001-2013 рр.) [42; 158; 159]
Викладацька діяльність

Академічна та дослідницька діяльність

Типи та кількість проектів

Типи та кількість проектів

Модуль Профе- Кафедра Центри Інформасор /
Жана
доскона- ційні та
кафедра Моне (аd
лості дослідниPersonam
цькі заходи
Chair)
14
7
0
2
3

Вив- Асоціація Багаточення професорів і націоЄС в дослідників нальні
школі
дослідницькі групи
0
1
0

Проекти Жана Моне за програмою міжнародної співпраці ЄС Еразмус+
(2014-2018 рр.)

спрямовані

на:

розвиток

міждисциплінарних

студій

з

європеїзації в Україні, проведення літніх і зимових шкіл з питань Європейської
політики та права, фінансових аспектів європейської інтеграції, дослідження
Європейських практик корпоративної соціальної відповідальності бізнесу,
інструментарій,

політику

та

кращі

середовища в ЄС тощо (табл. 2.15).

практики

захисту

навколишнього
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Таблиця 2.15
Участь українських ЗВО та громадських організацій в програмі міжнародної
співпраці ЄС Еразмус+ за напрямом – Жана Моне (2014-2018 рр.) [158; 159]
Підтримка
Кількість
Обмін знаннями
організацій та
проектів і сума
асоціацій
грантів
Мо- Кафе Центр Проект Мережа Підтримка Під5 кон- дуль дра доско
інституцій тримка
1734296
55
курсів
налос
(діяла до асоціацій
євро
ті
2015 р.)
2014
2
3
4
5
6
7
8
10 28 9044
2015
8
1
0
1
0
0
0
8 22 2156
2016
6
0
0
0
0
2
11 33 2804
2017
9
0
0
1
0
1
12 39 0900
2018
8
3
0
0
0
1
14 49 9392
Конкурси

Викладання та
дослідження

Необхідно відзначити, програма міжнародної співпраці ЄС Еразмус+
відкриває ще більше інших можливостей для України, які охоплюють такі
сфери, як шкільна освіта через е-Твіннінг та стратегічні партнерства;
професійно-технічна освіта та освіта дорослих через стратегічні партнерства і
альянси знань, впровадження інноваційних практик та реалізація спільних
ініціатив із розвитку співробітництва, навчання та обмін досвідом на
європейському рівні; вдосконалення молодіжної політики через волонтерські
проекти,

заходи,

що

підтримують

професійний

розвиток

працівників

молодіжних організацій, розвиток потенціалу молоді та встановлення діалогу
для підтримки реформ, спорт через партнерства співпраці [158; 167; 173].
Програма Еразмус+ фінансує мобільність для підтримки молоді та
молодіжних працівників через міжнародну неформальну освіту, обміни та
політичні дебати. Україна бере участь у таких конкурсах дуже активно і вже 9
тис. молодіжних працівників отримали фінансування для обміну досвідом з
колегами з Європи у рамках 136 волонтерських та 10 проектів з мобільності, а
також 35 – для підтримки реформ [41; 159].
У 2017 р. ЄС відкрив нове додаткове «Вікно» фінансування для країн
Східного партнерства задля Розвитку потенціалу молоді, де є можливості участі
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ЗВО для запровадження стратегій розвитку молодіжної політики України
спільно з молодіжними та іншими організаціями, як наприклад: заклади
середньої та професійно-технічної освіти, освіти дорослих і органи влади всіх
рівнів. За результатами двох конкурсів реалізується 47 проектів за участі 35
українських організацій, включаючи 18 організацій як координатори, з яких два
ЗВО. Загальна сума фінансування ЄС складає 4,7 млн. євро. (табл.2.16) [159].
Таблиця 2.16
Участь України в конкурсах проектів з розвитку потенціалу молоді
програми міжнародної співпраці ЄС Еразмус+ (2017-2018 рр.) [41; 158; 159]
Роки
конкурсів

Кількість
проектів

1
2017
2018
Усього

2
18
29
47

Сума
Кількість
грантів, організацій
євро
3
4
1 747 902
12
2 988 140
23
4 736 042
35

ЗВО

Кількість
координаторів

5
1
1
2

6
7
11
18

Додатково програма Еразмус+ відкрила інноваційні навчальні ресурси
щодо особливостей участі в конкурсах програми – МООCs; платформу для
«віртуальних обмінів» (англ. Erasmus Virtual Exchange); платформу пошуку
партнерів [169; 211]; портал Youth Wiki [279], створений як енциклопедія з
національних політик у сфері молоді; онлайн платформи для шкільної освіти –
School Education Gateway, для освіти дорослих – EPALE; портал із забезпечення
якості з професійно-технічної освіти – EQAVET;

інформаційні ресурси:

Європейська мережу національних ресурсів та інформаційних центрів –
EUROGUIDANCE; мережу національних центрів EUROPASS [167, c.15-20].
Наразі в Україні працюють низка структур, що сприяють участі в
програмі Еразмус+: Офіс підтримки програми е-Твіннінг у сфері шкільної
освіти, Інформаційний центр Еразмус+ Молодь – Україна для підтримки
програм мобільності молоді [21], а з 2018 р. функціонує EuroDesk – Ukraine як
організація, яка надає інформацію для молоді про можливості міжнародної
мобільності в рамках підготовки. Додаткова підтримка ЄС щодо впровадження
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програми Еразмус+ з мобільності молоді надається через Ресурсний центр
SALTO-YOUTH, що діє як підрозділ Національного агентства Еразмус+ в
Польщі та займається популяризацією можливостей щодо мобільності та
підтримки реформ у сфері молоді для країн Східного партнерства, проведенням
тренінгів, семінарів, конференцій для молоді [167, c.15-20].
За матеріалами вебсайту проекту ЄС «Національний Темпус/Еразмус+
офіс в Україні» та бази даних проектів здійснено системний аналіз
запровадження проектів програми Темпус за 20 років діяльності програми в
Україні у 1993-2013 рр., а також проектів програми Еразмус+ з розвитку
потенціалу вищої освіти у 2015-2017 рр. [41; 42; 71; 237].
Передусім науковий інтерес в контексті реформування вищої освіти
становлять результати структурних проектів IV етапу програми Темпус (20072013 рр.) та двох конкурсів 2015 р. і 2016 р. програми Еразмус+ напряму
«Розвиток

потенціалу

напрацюваннями

за

вищої
ключовими

освіти»

(2014-2020

інструментами

рр.),

зокрема

Болонського

їх

процесу:

трициклова система вищої освіти та підготовка докторів філософії, НРК,
система забезпечення якості вищої освіти [41; 42; 71].
Структурні проекти на основі аналізу характеристик цих проектів (мета,
цілі та завдання, результати) виокремлено у відповідні множини відповідно до
ключових змістовних напрямів реформування вищої освіти, що корелюють з
основними інструментами Болонського процесу, – кластери.
До першого кластеру – Розвиток системи забезпечення якості, –
віднесено такі проекти та напрацьовані результати національного рівня.
Проект Темпус «Довіра в системі забезпечення якості – TRUST» (20112014 рр.) запроваджували партнери з Фінляндії, Португалії і Словаччини та
чотири ЗВО України, а також Інститут вищої освіти НАПН України,
Українська асоціація студентського самоврядування, Державна акредитаційна
комісія, Інститут інноваційних технологій та змісту освіти, за підтримки
Міністерства освіти і науки України, Комітету ВРУ з питань науки і освіти.
Основним результатом проекту є створення Національного порталу –
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Екосистема (www.dovira.eu), який працює як відкрита платформа для
забезпечення якості вищої освіти, зокрема використовується для системи
внутрішнього забезпечення якості [41; 53; 71].
У рамках проекту Темпус «Запровадження інструментів і політик для
якісної роботи на інституційному рівні» (2010-2013 рр.) підготовлено
рекомендації та робочі процедури із застосування політики та інструментів
забезпечення якості у ЗВО згідно з документами Європейської мережі
забезпечення якості (ENQA). У роботі брали активну участь університети
Швеції, Іспанії, Італії, Естонії, Білорусі, Узбекистану та три ЗВО України. На
цій основі запроваджена система моніторингу якості на основі ІКТ в НТУУ
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» [7; 42; 71].
Забезпечуючи синергію з вищезазначеними проектами, з 2015 до 2018 р.
виконувався проект Еразмус+ «Система забезпечення якості в Україні:
розвиток на основі стандартів та рекомендацій Європейської мережі із
забезпечення якості (ENQA)», який запроваджувався партнерством організацій
з Польщі та Німеччини і 8 ЗВО України, а також Навчально-методичного
центру з якості освіти МОН України та Української асоціації студентського
самоврядування. За результатами роботи підготовлено аналітичний звіт щодо
стану забезпечення якості в Україні задля оновлення нормативно-правової бази;
моделі, механізми та інструменти забезпечення якості на інституційному та
національному рівнях; експертів із забезпечення якості. Матеріали передано
новому складу Національного агентства в 2019 р. для опрацювання [6; 43; 159].
У рамках проекту Еразмус+ «Сприяння інтернаціоналізації досліджень
через запровадження системи забезпечення якості третього циклу відповідно до
європейської політики» триває розроблення нормативно-правових документів
щодо національної політики забезпечення якості, рекомендацій та процедур з
розбудови систем забезпечення якості підготовки докторів філософії; створення
підрозділів із внутрішнього забезпечення якості університетів; підготовка
посібників з політики внутрішнього забезпечення якості; розроблення програм
підготовки докторів філософії, зразкових для проходження внутрішнього та
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зовнішнього

оцінювання

й

акредитації

Національним

агентством

із

забезпечення якості вищої освіти. Партнерство проекту включає університети
Польщі, Іспанії, Франції, Казахстану, Монголії, два ЗВО України [6; 44; 159].
Другий кластер – Третій цикл вищої освіти – підготовка докторів
філософії – включає такі проекти та національно значимі результати.
Партнерством проекту Темпус «Розроблення моделі Докторської школи для
запровадження структурованої програми підготовки докторів філософії», що
складалося з університетів Нідерландів, Франції, Великобританії та Грузії,
трьох ЗВО України, а також інститутів ботаніки та літератури НАН України,
розроблено сучасну модель докторської школи для запровадження підготовки
докторів філософії і пакет відповідних документів, зокрема Кодекс практики
Докторської школи. Зазначені напрацювання використано під час розроблення
нормативно-правової бази для підготовки доктора філософії та створення
докторських шкіл в України [7; 47; 71].
Проект

Еразмус+

«Структурна

співпраця

в

межах

докторських

досліджень, тренінгів з розвитку універсальних компетентностей, підготовки з
академічного

письма»

забезпечує

подальший

розвиток

результатів

вищезазначеного проекту Темпус за рахунок виконання запланованих завдань,
серед

яких

проекти

нормативно-правових

актів

з

регулювання

міжінституційного співробітництва в рамках підготовки докторів філософії,
міжінституційних трансферів бюджетних коштів, ліцензування та акредитації
міжінституційних спільних програм підготовки докторів філософії. Важливо,
що в проекті співпрацюють університети Литви, Ірландії, Фінляндії, Франції з
п’ятьма класичними, технічними, економічними ЗВО України, а також з
інститутами НАН України (економіки та прогнозування, фізики конденсованих
систем, макромолекулярної хімії) і НАПН України (вищої освіти, соціальної
політичної психології), які забезпечують подальший вплив на різні типи
закладів, галузі знань і регіони України [6; 41; 159].
Третій кластер – Рамки кваліфікацій та освітні програми – охоплює
проекти, спрямовані, зокрема на реалізацію затвердженого Кабінетом Міністрів
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України Плану запровадження НРК. Зокрема проект Темпус (2013-2017 рр.):
«Досягнення та перевірка відповідності між освітніми програмами та рамками
кваліфікацій» на основі досвіду та успішних практик інституцій Німеччини,
Бельгії, Ірландії, Польщі, Великобританії за участі трьох українських ЗВО
завершили підготовку низки механізмів: розроблення освітніх програм та
перевірки їх відповідності НРК; формулювання та оцінювання результатів
навчання відповідно до НРК з урахуванням студентоцентрованого навчання та
викладання

тощо.

Підготовлено

проект

рекомендацій

щодо

перевірки

відповідності освітніх програм і НРК; розроблені тренінги для працівників
Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти; підготовлено
рекомендації щодо розвитку процедур і критеріїв зовнішнього оцінювання
освітніх програм [7; 47; 71; 158].
Секторальні (галузеві) рамки кваліфікацій на основі НРК і ЄРК
розроблялися в рамках виконання проектів Темпус: «Рамки кваліфікації для
Інформатики та Менеджменту відповідно до Болонських положень» і «Рамки
кваліфікацій для наук про навколишнє середовище / екологічних наук».
Основними результатами першого з проектів (у партнерстві – 5 ЗВО та Інститут
телекомунікацій та глобальної інформації НАН України) є секторальні
(галузеві) рамки кваліфікацій і стандарти з інформатики та менеджменту
(бакалаврський та магістерській рівні) відповідно до НРК, а також методологія
та методичні рекомендації щодо розроблення секторальних рамок кваліфікацій.
Розроблення секторальної рамки кваліфікацій з наук про навколишнє
середовище (екологічних наук) на основі аналізу існуючих стандартів і
методологій розвитку рамок кваліфікацій відповідно до НРК завершило у 2017
р. партнерство 7 ЗВО України за участю Науково-методичного центру
інформаційно-аналітичного

забезпечення

діяльності

ЗВО

«Агроосвіта»,

Державного департаменту захисту навколишнього середовища в Одеській
області, Інституту екології Карпат НАН України та основі досвіду Польщі,
Австрії, Німеччини, Іспанії, Італії, Франції. Результати впроваджуються на
національному та інституційному рівнях [7; 50; 55; 71; 158].
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До четвертого кластеру – Інтернаціоналізація та мобільність – включено
проекти, спрямовані на розбудову потенціалу вищої освіти в контексті
інтернаціоналізації – підготовку стратегій з інтернаціоналізації ЗВО, розвиток
системи забезпечення якості інтернаціоналізації, запровадження її окремих
інструментів (академічна мобільність, спільні освітні програми).
У рамках проекту Темпус «Інструменти забезпечення якості управління
інтернаціоналізацією»

партнерством

двох

вітчизняних

ЗВО

розроблено

стратегію розвитку інтернаціоналізації ЗВО, видано довідник з практичних
питань інтернаціоналізації та буклет «Інструменти забезпечення якості на шляху
інтернаціоналізації освіти». Проект Темпус «Розвиток і вдосконалення
університетського управління в галузі міжнародних зв’язків» розробив
рекомендації щодо розбудови відділів з міжнародних зв’язків, включаючи місію
та завдання, механізми міжнародної діяльності та забезпечення її якості,
залучення

іноземних

студентів

і

викладачів,

а

також

Стратегію

інтернаціоналізації університету; документи щодо реалізації академічної
мобільності. Процедури запровадження міжнародного виміру в навчання та
викладання, дослідження; процедури забезпечення якості інтернаціоналізації
університету; проект рекомендацій щодо розвитку інтернаціоналізації у ЗВО
України

для

МОН

України,

проект

системи

забезпечення

якості

інтернаціоналізації ЗВО на основі підходу MINT (Mapping of Internationalisation
– Створення карти інтернаціоналізації) – результати реалізації проекту Темпус
«Сприяння інтернаціоналізації ЗВО в країнах Східного Сусідства через
культурні та структурні перетворення» [7; 41; 49; 51; 52; 71].
Фокус проекту Еразмус+ «Розбудова потенціалу студентської мобільності
у вищій освіті України та Сербії», який реалізують в партнерстві з Німеччиною,
Данією, Італією та Сербією чотири українські університети, спрямований на
розроблення програм мобільності для студентів з особливими освітніми
потребами, а також методологічні рамки для віртуальної та змішаної
мобільності, що особливо актуально для України [6; 41; 45 159]. Партнерство
проваджує пілотування віртуальної мобільності для студентів і працівників ЗВО
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не тільки серед партнерів, що має вагомий вплив для розбудови спроможності
ЗВО України для впровадження інструментів е-інтернаціоналізації.
Таким чином, можемо виділити таку особливість реалізації програм
міжнародної співпраці ЄС в Україні, як кластеризація проектів за законодавчо
визначеними напрямами реформ у вищій освіті та тематично спорідненими
результатами задля забезпечення синергії, міжпроектної співпраці та обміну
досвідом.
У рамках програми ЄС Темпус IV ЗВО України у співпраці з державамичленами ЄС та іншими країнами сусідами ЄС уже запроваджено проекти, які в
більшості спрямовані на модернізацію освітніх програм одного циклу вищої
освіти із соціальної роботи, іноземних мов, європейських студій, журналістики,
кібербезпеки, інтелектуальної власності, космічних технологій, екологічного
менеджменту та інших спеціальностей і напрямів. Також реалізовано проекти із
створення освітніх центрів сучасних технологій, педагогічної мережі, центрів
молодих дослідників, розроблення галузевих / секторальних рамок кваліфікацій
з навколишнього середовища та гідрометеорології, а також з розвитку
підвищення кваліфікації у сфері туризму, екології, енергозбереження,
інженерії, підготовка лідерів в освіті, управління земельними ресурсами.
Проекти були сфокусовані й на співпраці університетів і бізнесу, запровадженні
студентських послуг, розвитку потенціалу міжнародних відділів, забезпеченні
якості управління університетами тощо [7; 42; 71; 158; 212; 213; 237].
З 2013 р. спостерігається розширення тематики та зміщення фокусу на
підтримку проектів з аграрних наук / сільського господарства (AGLAB,
INTENCE) та охорони здоров’я (TAME, REHUB), проектів з модернізації
освітніх програм третього циклу (DocHub, C3QA, EDUQAS) [6; 159]

та

забезпечення їх якості. Отже, в контексті реалізації програм міжнародної
співпраці ЄС в Україні спостерігається тенденція до галузевого та рівневого
поширення проектів.
Команди проектів все більше розуміють необхідність синергії і користь
міжпроектної співпраці, завдяки чому зростають якість і змістовне наповнення
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результатів проектів і, відповідно, відбувається посилення їх впливу на
відповідні напрями та складові реформування вищої освіти не тільки на
інституційному, але й на національному рівні, тобто спільні проекти набувають
характеристик структурних і надають підстави віднести їх до відповідних
кластерів. Таким чином, виявляється тенденція до диверсифікації кластеризації
проектів програм міжнародної співпраці ЄС в Україні.
Для досягнення мети дослідження проаналізовано та узагальнено
практику інтернаціоналізації вищої освіти України в контексті реалізації
програм міжнародної співпраці ЄС Еразмус+ та Темпус IV. Програми
міжнародної

співпраці

ЄС

розвиваються

на

основі

національних

й

інституційних стратегій розвитку, інституційних партнерств. У рамках
запровадження проектів викладачі проходять мовну та фахову підготовку,
стажування, підвищення кваліфікації, вивчаючи досвід партнерів різних країн, і
застосовують успішні практики, адаптуючи до українських реалій, мають
можливість в рамках навчальних візитів ознайомитися з методиками
викладання

в

короткотермінове

країнах-партнерах

проектів,

навчання.

розроблено

Також

студенти

проходять

навчально-методичні

комплекси, розбудовано матеріально-технічну базу ЗВО через закупівлю
обладнання,

зокрема

конференцій

та

комп’ютерів,

вебінарів,

відеоконференц-обладнання

симулятори,

тренажери,

різне

для

програмне

забезпечення для вивчення іноземних мов, програмування чи інших дисциплін,
системи дистанційного навчання, специфічні прилади і дослідне обладнання,
яке застосовується з метою навчання студентів, принтери, сканери, копіювальні
машини, проектори, смарт-дошки тощо. Крім того, ЗВО мали можливість
придбати сучасну літературу для викладачів і студентів, підписатися на фахові
видання, бібліотеки тощо [7; 41; 71; 165; 166; 187; 228; 229; 241; 261; 265; 237].
Практично всі проекти програм Еразмус+ і Темпус мають вебсайти для
інформування суспільства щодо їх діяльності та результатів, разом з тим
обмежена інформація щодо впровадження таких проектів представлена на веб
ресурсах самих ЗВО-виконавців проектів. Варто відмітити, що більшість ЗВО
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взагалі не мають якісної інформації англійською мовою або мають обмежену
інформацію про свою інституційну спроможність для розвитку міжнародної
співпраці. Такий стан речей практично робить українські ЗВО відсутніми в
Інтернет-просторі для міжнародної спільноти і обмежує використання
можливостей участі в міжнародних освітніх і дослідницьких програмах.
Недостатня кількість годин, відведених для вивчення іноземних,
передусім англійської, мов у межах бакалаврських і магістерських програм в
українських

ЗВО

також

впливає

на

загальний

рівень

мовленнєвої

компетентності студентів і випускників, що обмежує їм доступ до участі в
програмах міжнародної співпраці, така ж проблема зі знанням іноземної мови і
у викладачів та адміністративних працівників, що перешкоджає розвитку
інтернаціоналізації ЗВО. Отже, особливістю реалізації в Україні програм
міжнародної співпраці ЄС як механізму її інтернаціоналізації є інформаційна
обмеженість англомовних сайтів інституцій – неструктурне, фрагментарне,
невідповідне та неактуальне представлення інформації англійською мовою
щодо проектів на сайтах закладів, Міністерства освіти і науки України, інших
організацій-партнерів, що заважає розвитку міжнародної співпраці.
Окремою проблемою постає питання сталості таких вебресурсів та
викладення результатів проектів у відкритому доступі, як того вимагають
програми міжнародної співпраці ЄС, адже результати, отримані в межах
проектів таких програм. Аналіз бази проектів на Порталі результатів проектів
ЄС [6; 7; 159], де викладення результатів є рекомендованим для проектів
програми Темпус, проте обов’язковим для проектів Еразмус+ з розвитку
потенціалу вищої освіти, дає підстави виокремити особливість реалізації
програми міжнародної співпраці ЄС в Україні – відсутність у відкритому
доступі або неповне представлення результатів проектів.
Задля посилення синергії між ЄПВО і ЄДП приділяється увага
забезпеченню синергетичного ефекту впровадження проектів програми
міжнародної співпраці ЄС в сфері освіти Еразмус+ з проектами дослідницької
програми Горизонт 2020, в якій Україна стала асоційованим членом з 2015 р.
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Важливо зазначити, що програма Горизонт 2020 фінансує фундаментальні
дослідження, а програма Еразмус+ фінансує розвиток потенціалу для
проведення досліджень, не включаючи безпосередньо наукові дослідження,
разом з тим спрямована на розвиток трикутника знань: освіта, дослідження і
інновації, при цьому дослідження з Європейських студій можливі в межах
напряму Жан Моне.
Для більш ефективної участі та запровадження програм ЄС в Україні та
забезпечення синергії між програмами Еразмус+ і Горизонт 2020 проводиться
співпраця проекту ЄС «Національний Еразмус+ офіс в Україні», що підтримує
двомовний веб-сайт з матеріалами за програмою міжнародної співпраці ЄС
Еразмус+ [41]; Національним координатором програми Горизонт 2020, а також
з Мережею контактних пунктів програми Горизонт 2020, розроблено новий
портал Горизонт 2020 Україна, де представлено всі конкурсні документи та
переклади українською мовою для зручності зацікавлених сторін до участі [14;
41; 42; 67].
На допомогу МОН України створена в 2009 р. за ініціативою та за
підтримки ЄС продовжує працювати Національна команда експертів з
реформування вищої освіти програми Еразмус+, яка стала важливим
інструментом та експертним ресурсом для запровадження реформ в Україні.
Національні експерти беруть участь у робочих групах з розроблення та
модернізації законодавчої бази України; здійснюють методичну експертизу
стандартів

вищої

освіти,

розробляють

методичні

матеріали,

готують

кваліфіковані переклади ключових документів ЄПВО тощо. З 2016 р. експерти
виконують роль кураторів проектів програм міжнародної співпраці ЄС Темпус
та Еразмус+ з розвитку потенціалу вищої освіти [41; 42; 37; 65].
Серед пріоритетів модернізації вищої освіти України є запровадження
інструментів

ЄПВО,

тож

здійснюється

постійна

фахова

підтримка

координаторів ЄКТС ЗВО України, мережа яких була створена в рамках
проекту Темпус, через семінари та конференції з питань запровадження
положень Болонського процесу. Заходи та публікації Національної команди
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було присвячено розробленню освітніх програм з урахуванням європейських
підходів і положень нового Закону України «Про вищу освіту» [102; 106],
оновленню національного глосарію вищої освіти задля запровадження культури
використання термінів ЄПВО, аналіз системи забезпечення якості вищої освіти
було проведено та опубліковано до Колегії Міністерства освіти і науки України
[68], експертами було здійснено переклади ключових документів ЄПВО –
«Довідник користувача ЄКТС» [153], ЕSG [223], Тюнінг [270].
Загальну координацію діяльності програм ЄС Еразмус+ і Горизонт 2020 в
Україні, визначення пріоритетів співпраці, діяльності Національного Еразмус+
офісу і мережі контактних пунктів програми Горизонт 2020 проводить офіційне
Представництво ЄС в Україні [149]. Представництво, популяризує програму та,
серед іншого, підтримує проведення реєстрації проектів співпраці – як проектів
МТД ЄС в Україні та популяризує можливості програм міжнародної співпраці
ЄС і результати проектів через додаткові проекти з інформаційних кампаній.
Проте існують певні обмеження і виклики щодо запровадження проектів,
для подолання яких важливе внесення змін до підзаконних актів та надання
ЗВО фінансової і організаційної автономій. Важливо розбудувати потенціал
керівництва ЗВО для запровадження академічної автономії і відповідальності, а
також

міжнародних

відділів,

фінансово-економічних

відділів

задля

запровадження інструментів інтернаціоналізації та розробити рекомендації для
них, де чітко визначити всі механізмі, необхідні документи і процедури.
Корисно також було б створити гарячу лінію у відповідному міністерстві задля
надання консультацій з фінансових питань проектам МТД задля забезпечення
прозорого і ефективного виконання проектів. Частково аналіз нормативноправових документів і рекомендацій ЗВО підготовлено в рамках виконання
проекту ЄС «Національний Еразмус+ офіс в Україні» для реалізації освітніх
проектів програми Темпус IV та Еразмус+: Розвиток потенціалу в галузі вищої
освіти та Жан Моне, але цього на сьогодні ще недостатньо [41; 131].
Наявні правові обмеження та ускладнення при реалізації програм
міжнародної співпраці ЄС Темпус та Еразмус+ в Україні, наприклад для
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діяльності

спрямованої

на

пріоритет

«Модернізація

бакалаврських,

магістерських і докторських освітніх програм з урахуванням ЄКТС та
визнання».

Упровадження

ЄКТС

часто

сприймається

як

необхідність

запровадження кредитно-модульної системи, що, як результат, призводить до
неможливості як зарахування кредитів і періодів навчання, так і визнання.
Українські університети вже орієнтуючись на національну нормативно-правову
базу у процесі розроблення нових і модернізації існуючих освітніх програм
продовжують працювати у старому форматі. Часто це відбувається через
відсутність необхідної компетентності в українських університетах (викладачів,
завідувачів кафедр, проректорів) і вимагає значних зусиль і часу. Як наслідок,
університети не повною мірою впроваджують ЄКТС, що ускладнює процес
оцінювання якості результатів навчання і їх визнання в рамках мобільності за
програмами міжнародної співпраці ЄС. Це впливає на місце України серед
країн ЄПВО за результатами аналізу звітів впровадження Болонського процесу
[41; 42; 71; 260].
На законодавчому рівні визначено всі необхідні та достатні положення
щодо

імплементації

інструментів

Болонського

процесу,

продовжується

системне впровадження законів України «Про вищу освіту» та «Про освіту»,
зокрема затверджено перелік галузей знань і спеціальностей, в основному
співвіднесений з МСКО, створено Національне агентство із забезпечення якості
вищої освіти та розширено автономію ЗВО. Проте стандарти вищої освіти ще
перебувають у стадії розроблення та затвердження, повною мірою Національне
агентство розпочало своє функціювання тільки з 2019 р. Часто замість
розроблення нових освітніх програм на основі компетентнісного підходу,
проектні команди обирають шлях спеціалізації і оновлення окремих навчальних
дисциплін, модулей в рамках існуючих освітніх програм. Тим самим, первинні
наміри в проектах щодо створення нових, інноваційних або модернізації
існуючих освітніх програм не реалізуються й українська система вищої освіти
продовжує існувати в рамках застарілих освітніх стандартів і кваліфікацій [41;
71].
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Підготовка в аспірантурі формально вже є складовою вищої освіти або
третім циклом, вона відповідає стандартам та підходам в ЄПВО і ЄДП, проте не
всі ЗВО мають відповідну інституційну спроможність і готові відповідати
таким стандартам. Переважна кількість проектів програм міжнародної
співпраці ЄС, спрямованих на розвиток сучасних докторських шкіл, програм
підготовки

докторів

філософії

(PhD),

які

було

запроваджено

на

експериментальному рівні в 2009-2014 рр. стали вагомим підґрунтям для
модернізації третього циклу вищої освіти в Україні [41; 71].
Програмами міжнародної співпраці ЄС передбачено розроблення та
викладання спільних бакалаврських, магістерських і докторських освітніх
програм з подальшим наданням спільних або подвійних дипломів. Спільний
диплом вже передбачений вітчизняним законодавством, але продовжують
існувати протиріччя з іншими нормативними актами, які перешкоджають
реалізації таких важливих складових інтернаціоналізації. Надання подвійного
диплому можливо за угодо між університетами, що спільно розробляють і
викладають таку освітню програму. Відсутність можливості на практиці
запроваджувати такі програми та видавати спільний диплом, зменшує
конкурентоспроможність українських університетів, не приваблює студентів, у
тому числі іноземних; зводить нанівець зусилля щодо інтернаціоналізації
університетів.
У рамках упровадження спільних освітніх програм корисним є обмін
викладачами

і

студентами.

Сьогодні

українські

університети

можуть

відправляти студентів на навчання, але існують значні перешкоди щодо
прийняття на навчання студентів з інших країн. Відсутні механізми щодо
обміну викладачами: не передбачена оплата викладачів інших ЗВО, як
українських, так і іноземних, не зовсім чітко визначені такі механізми і
процедури. Наявна суперечність між вимогами програми Еразмус+, Хартії
студентів ЄПВО щодо збереження стипендії на період мобільності та
відповідним положенням постанови Кабінету Міністрів України щодо
забезпечення права на академічну мобільність [104].
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Значні можливості для розвитку вищої освіти, підвищення якості
викладання відкриває дистанційне, змішане (англ. blended) навчання, яке дає
можливість посилення е-інтернаціоналізації. У рамках реалізації програм
міжнародної співпраці ЄС з мобільності задля обміну працівниками і
студентами українські університети не мають великої практики визнання
періодів навчання та кредитів ЄКТС, що ускладнює їх участь у таких програмах
та обмежує право працівників і студентів на мобільність.
Узагалі, визнання дипломів / кваліфікацій або кредитів ЄКТС можна
вважати проблемним питанням у системі вищої освіти України. Національне
законодавство передбачає визнання кредитів і дипломів, але часто через
незнання та відсутність чітко описаних процедур і порядків у відповідних
організаціях ускладнюється ця процедуру, залишаючи хибне враження
недосконалості законодавства. Саме тому, молоді люди із престижними
дипломами знаходять роботу в міжнародних організаціях, багатонаціональних
корпораціях, приватних підприємствах. Таким чином, держава відмовляється
від конкурентоздатного працівника із якісною освітою [41; 71].
Державні

стандарти

вищої

освіти

старого

формату

обмежували

академічну свободу університетської спільноти, не сприяли необхідній при
узгодженні навчального змісту гнучкості в розробленні спільних програм та
ефективній реалізації після завершення проекту. Ці проблеми не давали
можливості розробити конкурентоздатні спільні освітні програми з метою
залучення не тільки вітчизняних, але й міжнародних студентів [41; 71], проте
Закон України «Про вищу освіту» на основі європейських підходів надав
необхідної гнучкості стандартизації вищої освіти, затвердивши інноваційний
підхід до створення стандартів вищої освіти нового формату.
Болонським процесом передбачено, що ЗВО здійснюють свою діяльність
в умовах інституційної, кадрової, фінансової та академічної автономії. Наразі
правовий статус університету до певної міри все ще обмежує кожен з видів
університетської автономії. Разом з тим, інституційна та академічна автономія
суттєво розширені, тож вже від самого ЗВО вимагається більша спроможність
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їх використовувати та брати відповідальність. Проект програми міжнародної
співпраці ЄС Темпус IV «ATHENA – Сприяння життєздатним та автономним
системам вищої освіти у регіоні Східного сусідства» започаткував розбудову
потенціалу ЗВО України для впровадження академічної та інших видів
автономії. Публікації проекту, наприклад «Автономія університетів України:
аналіз і план дій», та матеріали тренінгів дотепер є потужним сучасним
ресурсом для ЗВО України [56].
Програми Темпус та Еразмус+ покликані активізувати міжнародне
співробітництво та сприяти розвитку міжнародних відносин; втім, вони
передбачають обов’язкове співфінансування як підтвердження відданості
університету справі міжнародного співробітництва та доведення його намірів
брати участь у проектних заходах. В умовах економічно-фінансової кризи, у
якій Україна перебуває з 2008 р., виділення коштів для фінансування
міжнародного співробітництва є суттєво обмеженим. Фонд коштів для
відряджень не розподілений між підрозділами (кафедрами, факультетами),
таким чином, одна кафедра, одна особа (наприклад, ректор) може використати
увесь фонд на відрядження [71].
Забюрократизованість і затримки розрахунків розпорядників коштів
державного та місцевих бюджетів обласними управліннями Держказначейства
стримують активізацію участі в програмах міжнародної співпраці ЄС та
використання рахунків ЗВО для управління коштами грантів [41; 71].
Ускладненість та обмеженість у розпорядженні власними надходженнями
– коштами спеціального фонду, до яких, за діючим законодавством, відносяться
й кошти МТД ЄС. Це посилює ризики щодо ефективного виконання
університетами зобов’язань щодо використання грантових коштів програм
міжнародної співпраці ЄС і суттєво ускладнює виконання ролі розпорядника
гранту

–

координатора

проекту.

Тож

недосконалість

вітчизняного

законодавства і фінансового менеджменту ЗВО часто призводить до того, що
провідні університети з великим досвідом міжнародної діяльності, самостійно
розробивши ідею та підготувавши всі документи для отримання гранту,
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фактично

змушені

шукати

європейський

університет

на

роль

грантоотримувача-координатора та віддавати йому керівництво проектом [41;
71]. Таким чином ідентифікуємо наступну особливість – недосконалість
проектного фінансового менеджменту на інституційному рівні.
Нормативно-правове поле, в якому діють університети, залишається
недосконалим, передусім стосовно регулювання фінансово-економічної сфери
діяльності ЗВО. Так, через відсутність відповідної норми в Податковому
кодексі України, діє відповідна процедура реєстрації проектів з метою
звільнення від сплати податків і зборів щодо закупівель, що здійснюються в
межах МТД, а також відшкодування сплаченого ПДВ, або звільнення
постачальників товарів і послуг за такими програмами [41; 71]. Упровадження
електронної реєстрації таких проектів значно полегшило би підготовку
відповідних документів.
Таким чином, в 2014-2019 рр. спостерігається послідовне вдосконалення
нормативно-правової бази через оновлення постанов Кабінету Міністрів
України і НБУ та прийняття освітніх законів, що дає підставити виділити
недосконалість нормативно-правової бази щодо міжнародної співпраці – як
особливість, проте спостерігається тенденція до системної розбудови такої
бази в контексті європейської інтеграції.
Щодо впровадження проектів типу «Вища освіта та суспільство»
з’ясовано, що університети обмежені стосовно надання платних послуг:
приміром, проведення тренінгів для державних службовців; підготовка
неуніверситетських викладачів; розвиток навчання впродовж життя (наприклад,
для літніх людей або осіб із обмеженими освітніми можливостями). Надання
платних послуг можливо, якщо при університеті створена виробнича структура.
Таким чином, кафедри, факультети, неформальні (незареєстровані) спілки
винахідників, студентські союзи тощо позбавлені можливостей надавати платні
послуги, тобто укладати договори із бізнес-структурами, громадськими
об’єднаннями, школами, іншими університетами. Партнерство університету із
суспільством може здійснювати на безоплатній основі, що несе додаткове
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навантаження на викладача, студента, науковця та позбавляє заклади бажаного
в умовах економічної кризи заробітку [41; 71].
Вищезазначене призводить до обмеження можливостей стійкості та
подальшого самофінансування результатів програм міжнародної співпраці, що
є однією з важливих вимог ЄС.
Практично всі нормативно-правові документи мають суперечності і в
зв’язку з тим, що після прийняття Закону України «Про вищу освіту» ще не
внесено до них відповідних змін, отже запровадження програм міжнародної
співпраці ЄС потребує додаткової ускладненої роботи щодо управління
коштами грантів.
Отже, з одного боку, нормативно-правова база реалізації програм
міжнародної співпраці ЄС у сфері вищої освіти потребує удосконалення,
зокрема щодо узгодження підзаконних актів, що стосуються валютних
операцій, процедур закупівлі обладнання, застосування пільг до продуктів і
послуг, виплат добових, з відповідними законами, Бюджетним, Податковим та
іншими кодексами, а з іншого, ЗВО потребують додаткової підготовки для
застосування наданої Законом України «Про вищу освіту» університетської
автономії [41; 71; 80].
Не дивлячись на те, що в межах реалізації проектів міжнародної
співпраці, в ЗВО України створюються нові підрозділи відповідальні за
міжнародну співпрацю та розбудовується потенціал існуючих, призначаються
координатори Еразмус+, все більше залучаються підрозділи з фінансовоекономічної роботи й інші відповідні підрозділи та кафедри,

а на

національному рівні проводяться зустрічі наради міжнародних організацій,
зокрема Британської Ради, DAAD, Французького інституту та інших, створено і
тестується база проектів МТД, проте координація впровадження проектів у
вищій освіті залишається на неналежному рівні, що дає підстави виокремити
таку особливість як несистемність забезпечення горизонтальної співпраці
міжнародних проектів на інституційному та національному рівнях, що знижує
синергію реформ у вищій освіті.
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Перед ЗВО України постає низка викликів, що ускладнюють системну
реалізацію проектів, а надалі більш ефективне використання результатів
програм міжнародної співпраці та покращення якості вищої освіти України.
Зокрема, при модернізації або розробленні освітніх програм, як правило, не
використовується принцип модуляризації, а в описі навчальних дисциплін
(навчальні робочі програми тощо) не формулюються результати навчання, не
набула поширення компетентнісна методологія проекту Тюнінг (налаштування
освітніх структур в Європі), недостатньо залучаються здобувачі вищої освіти
для визначення результатів навчання та компетентностей майбутнього фахівця,
при розбудові структурних підрозділів з навчально-дослідницької, інноваційної
діяльності та кар’єрного розвитку й працевлаштування. Ці та інші виклики
заважають системній реалізації проектів програм міжнародної співпраці ЄС,
підвищенню ефективності впровадження результатів міжнародної співпраці та
покращенню якості вітчизняної вищої освіти [41; 71].
Існують виклики суб’єктивного характеру, які ЗВО в змозі подолати
самостійно, такі як:
–

неготовність

брати

відповідальність

та

відсутність

досвіду

застосування академічної і адміністративної автономії після прийняття Закону
України «Про вищу освіту» у 2014 р.;
–

недостатня компетентність науково-педагогічних працівників щодо

правильного застосування інструментів Болонського процесу при модернізації
або розробленні освітніх програм, що ускладнює процедуру визнання періодів
та результатів академічної мобільності;
–

відсутність

горизонтальної

співпраці

між

відповідними

підрозділами та працівниками ЗВО;
–

обмеженість

інформації

на

Інтернет

ресурсах

ЗВО

щодо

міжнародного співробітництва взагалі та участі в проектах міжнародної
співпраці зокрема, особливо англійською мовою [41; 71].
Серед викликів об’єктивного характеру щодо процесу реалізації програм
міжнародної співпраці, які можуть бути усунуті на національному рівні,
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виявлено:
–

відсутність національної стратегії розвитку вищої освіти та/або

інтернаціоналізації вищої освіти України;
–

брак

ефективної

координації

міжнародних

організацій,

що

підтримують розвиток інтернаціоналізації вищої освіти України задля
забезпечення синергії та більшого впливу результатів запровадження програм
міжнародної співпраці;
–

відсутність необхідної фінансової автономії ЗВО та не приведення

певних законодавчих документів у відповідність задля належного виконання
Закону України «Про вищу освіту»;
–

ускладненість

та

обмеженість

у

розпорядженні

власними

надходженнями – коштами спеціального фонду, до яких відносяться й кошти
МТД проектів міжнародної співпраці ЄС;
–

недосконале нормативно-правове поле, в якому діють університети,

передусім, стосовно регулювання фінансово-економічної сфери діяльності [71].
На основі аналізу проектів програм міжнародної співпраці ЄС, які
реалізують ЗВО України, з’ясовано, що використання можливостей цих
програм задля модернізації вищої освіти у контексті запровадження положень
Болонського процесу відповідно до Закону України «Про вищу освіту» має
системний характер і відбувається на наступних рівнях:
–

особистісному – через професійний розвиток фахівців на основі

практичного досвіду участі в проектах програм співпраці та мобільності, нові
практичні компетентності, переосмислення підходу до викладання на основі
компетентністного підходу та студентоцентрованого навчання, ознайомлення
та подальше застосування новітніх методик викладання, розвиток мовленнєвої
компетентності, міжкультурного спілкування;
–

інституційному – через розширення можливостей співробітництва і

зміцнення контактів між університетами та академічними спільнотами країнчленів і країн-партнерів програм, розвиток міжінституційної співпраці на
національному, регіональному та міжнародному рівнях; посилення кадрового
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потенціалу;

розбудова

університетської

інфраструктури;

розвиток

інтернаціоналізації ЗВО, розроблення стратегій, положень і механізмів її
реалізації на інституційному рівні, створення відповідних структурних
підрозділів та призначення Еразмус координаторів; сприяння мобільності
студентів задля набуття необхідних компетентностей та міжнародного досвіду
для

працевлаштування,

а

науково-педагогічного

та

адміністративного

персоналу університетів з метою вивчення успішних практик, підвищення
кваліфікації, вдосконалення мовних компетентностей та обміну досвідом;
модернізацію навчальних планів і освітніх програм та інтернаціоналізацію
змісту освітніх програм; створення / оновлення навчально-методичних
матеріалів і комплексів, запровадження новітніх методик та технологій як
викладання, так і навчання, посилення практичної складової освітніх програм;
подальший розвиток університетського управління та врядування, зокрема
університетської автономії;
–

національному – через подальшу інтернаціоналізацію вищої освіти;

внесення змін до нормативно-правової бази системи вищої освіти України;
підтримку впровадження положень Закону України «Про вищу освіту»,
Болонського процесу, Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС;
–

галузевому – через розвиток і запровадження інновацій у різні

галузі (зокрема, зелені технології, ІТ тощо) через модернізацію освітніх
програм і активне залучення роботодавців відповідної галузі [41; 71].
Висновки до другого розділу
1. Після розширення кола країн, які виголосили бажання приєднатися до
Болонського процесу, програми міжнародної співпраці ЄС відкривали
можливості для розбудови потенціалу вищої освіти таких країн для входження
в

ЄПВО.

Програма

Темпус

стала

першою

комплексною

програмою

міжнародної співпраці ЄС з країнами партнерами, а інші програми Еразмус
Мундус і Жан Моне були відповідно комплементарними, що дало змогу мати
більший вплив на розвиток вищої освіти та прискорити євроінтеграційні
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процеси. На інший рівень вийшла інтернаціоналізація вищої освіти завдяки
відкриттю нової програми міжнародної співпраці ЄС Еразмус+ і відкрила
більше можливостей співпраці та інтернаціоналізації вищої освіти.
2. Ідентифіковані особливості та виявлені тенденції інтернаціоналізації
вищої освіти України в межах реалізації програм міжнародної співпраці ЄС з
реформування вищої дали змогу охарактеризувати їх вплив на особистісному
(через професійний розвиток фахівців на основі досвіду участі в проектах
співпраці та мобільності); інституційному (через посилення співпраці закладів
вищої освіти країн-членів і країн-партнерів програм ЄС; розроблення стратегій
інтернаціоналізації закладів, створення відповідних структурних підрозділів
тощо); національному (через розвиток стратегічних документів та внесення
відповідних змін до законодавства щодо міжнародної співпраці у вищій освіті);
галузевому (через упровадження інновацій у різні галузі знань) рівнях [128].
3.

Розуміючи

важливість

використання

можливостей

програм

міжнародної співпраці ЄС як інструмент розбудови потенціалу ЗВО для
ефективного впровадження стратегій розвитку, ЗВО збільшили кількість
працівників відділів міжнародних зв’язків, призначили координатора Еразмус,
створили підрозділи з проектної діяльності та мобільності, запровадили
дисципліни для студентів та курси підвищення кваліфікації для працівників з
управління освітніми проектами, проводять інформаційні дні щодо конкурсів
програм міжнародної співпраці, розробили положення про міжнародну
співпрацю, академічну мобільність де прописали процедури і механізми
визнання періодів і результатів мобільності [23; 24; 45; 49; 51; 52; 54].
Портал Національного Еразмус+ офісу в Україні та Національної команди
експертів з реформування вищої освіти (проект ЄС) став вагомим ресурсом
інформаційних, методичних рекомендацій і навчальних матеріалів для
розбудови інституційної спроможності ЗВО та ефективного впровадження
програми міжнародної співпраці ЄС та втілення реформ у вищій освіті.
Основні результати дослідження, представлені у другому розділі,
опубліковані у працях [61; 71; 76; 128; 129; 132; 212; 213; 218; 219; 220; 222].
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РОЗДІЛ 3
МОДЕЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЯК МЕХАНІЗМУ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ
ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
3.1. Обґрунтування механізму інтернаціоналізації вищої освіти України
на основі реалізації програм міжнародної співпраці ЄС
Запровадження положень Закону України «Про вищу освіту» в умовах
обмежених часових і матеріальних ресурсів спонукає до пошуку додаткових
можливостей інтеграції до ЄПВО і ЄДП, зокрема використання результатів
проектів міжнародної співпраці, напрацьованих на основі вивчення успішного
світового, зокрема європейського, досвіду. Ключовим завданням розвитку
вітчизняної вищої освіти є забезпечення якості шляхом імплементації
інструментів Болонського процесу, передусім інструментів забезпечення якості
вищої освіти.
Розуміючи інтернаціоналізацію вищої освіти у цьому дослідженні як
процес розвитку вищої освіти на основі міжнародної співпраці та синергії
заходів на глобальному, регіональному, національному та інституційному
рівнях задля забезпечення і покращення якості вищої освіти відповідно до
сучасних викликів, можна стверджувати, що саме інтернаціоналізація через
запровадження її складових і використання її інструментів забезпечує якість
вищої освіти у найбільш об’єктивний спосіб. Адже інтернаціоналізація
передбачає інтеграцію міжнародної співпраці у всіх її вимірах – глобальному
європейському, регіональному, національному та інституційному, – в мету,
завдання, пріоритети та індикатори розвитку вищої освіти, дослідницьку,
освітню й управлінську діяльність, а також синергію цих заходів у вищій освіті
з метою покращення її якості.
Отже, задля системного запровадження інтернаціоналізації необхідно
виробити цілісне уявлення про стан і перспективи інтернаціоналізації на
глобальному, регіональному, національному та інституційному рівнях. Таке
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уявлення

формується,

зокрема

у

процесі

розроблення

стратегій

інтернаціоналізації вищої освіти відповідного рівня як вектору розвитку, що
визначає місію (мету), візію, цінності, напрями, першочергові пріоритети та
індикатори розвитку вищої освіти в контексті завдань глобального виміру
вищої освіти. Іншими словами, при розробленні стратегії інтернаціоналізації
необхідно треба розуміти, відслідковувати, аналізувати та враховувати в усіх
випадках глобальний контекст як загальне середовище, в якому існує вища
освіта, а також контекст відповідного рівня, який є системою відліку для цієї
стратегії, тобто на якому вона реалізується. Такий підхід стосується й
розроблення політики, законодавства, програм та пріоритетів діяльності.
Необхідно зауважити, що контекст у роботі розглядається як множина
зовнішніх і внутрішніх факторів, суттєвих для стратегічного розвитку вищої
освіти, які впливають на її здатність досягти очікуваних результатів щодо
забезпечення та покращення якості.
Реалізація програм міжнародної співпраці ЄС в Україні передусім полягає
у тому, що представники ЗВО у співпраці з колегами з ЄС та країн регіонів
співпраці – партнерів ЄС здійснюють обмін досвідом та успішними
практиками, змінюючись на особистісному рівні та змінюючи середовище на
інституційному рівні, впливають на розвиток вищої освіти загалом і на
національному рівні через спільні та структурні проекти програм міжнародної
співпраці ЄС. Як зазначалося вище, за своєю сутністю, визначеною
документами програм міжнародної співпраці ЄС, результати структурних
проектів передбачають як обов’язковий вплив на національному рівні та
забезпечення

впровадження

інструментів

Болонського

процесу,

інтернаціоналізації вищої освіти, а спільних проектів передусім, але не тільки, –
на інституційний розвиток ЗВО [158; 163; 167].
Отже, створення відповідних умов щодо того, щоб програми міжнародної
співпраці ЄС стали рушійною силою освітніх реформ, а результати
міжнародних проектів ефективно впроваджувалися й використовувалися, є
викликом для інтернаціоналізації вищої освіти України. Задля вирішення цієї
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необхідно на основі визначених теоретичних засад змоделювати механізм
інтернаціоналізації вищої освіти на основі реалізації програм міжнародної
співпраці ЄС.
У дослідженні визначено поняття механізму інтернаціоналізації вищої
освіти на основі реалізації програм міжнародної співпраці ЄС як системи
інституцій та процедур, процесів і заходів, що здійснюють управлінський вплив
на розвиток вищої освіти в контексті інтернаціоналізації шляхом узгодженої
організації й регуляції впровадження проектів програм міжнародної співпраці
ЄС і взаємного програмованого використання успішних практик міжнародного
досвіду на засадах міжінституційної співпраці.
Ґрунтуючись на результатах дослідження, викладених у попередніх
розділах, можна зробити висновок, що впровадження програм міжнародної
співпраці ЄС залежить від контексту, зумовленого на таких рівнях:
глобальному – розвиток і поширення економіки знань в світі; європейському –
співпраця

між

державами-членами

ЄС

та

іншими

країнами

Європи;

регіональному – співробітництво ЄС з іншими країнами світу в межах
визначених ЄС регіонів співпраці; національному – співпраця ЄС з конкретною
країною, враховуючи пріоритети такої співпраці на основі потреб країни в
проведенні освітніх реформ, інституційному – співпраця організацій ЄС на
основі потреб кафедр, факультетів і суспільства, об’єднуючись навколо
університетів як центрів досконалості. Ефективність упровадження програм
міжнародної співпраці ЄС базується на програмних документах, стратегіях
розвитку, пріоритетах співпраці, а також нормативно-правовій базі.
Аналіз

зазначених

контекстних

складових

на

глобальному,

європейському та регіональному, національному рівнях був представлений у
другому

розділі.

Зупинимося

більш

детально

на

національному

та

інституційному рівнях в українському вимірі.
Визначено, що на національному рівні в Україні процеси реалізації
програм

міжнародної

співпраці

ЄС

охоплюють

державно-управлінські

організації на різних рівнях управління як стейкхолдерів, реципієнтів та
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бенефіціарів таких програм – Кабінет Міністрів України, Комітет Верховної
Ради України з питань науки і освіти, Міністерство освіти і науки України,
Міністерство охорони здоров’я України й інші галузеві міністерства та
відомства, яким підпорядковані ЗВО, Міністерство закордонних справ України,
Міністерство економічного розвитку та торгівлі України, Міністерство фінансів
України, Міністерство молоді та спорту України, місцеві органи влади,
Національний банк України, Державна казначейська служба України, Державна
митна служба України, Державна міграційна служба України, Державна
фіскальна служба України, Український державний центр міжнародної освіти
та Інформаційно-іміджевий

центр при

МОН України, інші

державні

підприємства та інші організації.
Важливою

групою

впливу

на

систему

вищої

освіти

та

її

інтернаціоналізацію є представники організацій громадянського суспільства,
зокрема

студентські

Українська

організації,

асоціація

студентів,

об’єднання

роботодавців,

Конфедерація

роботодавців

наприклад:
України,

Громадянська спілка «Національна молодіжна рада України», Українська
національна

платформа

Форуму

громадянського

суспільства

Східного

партнерства [21; 22; 66; 67; 77; 121; 122], асоціації організацій з Європейських
студій, «Національний Еразмус+ (Темпус) офіс в Україні», що впроваджує ГО
«Інститут лідерства інновацій та розвитку». Такі організації вже є партнерами
проектів програм міжнародної співпраці ЄС, зокрема Еразмус+ у вищій освіті
та молоді й інших. Бази проектів представлено на відповідних Інтернет
ресурсах [6; 7; 41; 42; 158; 159].
Зазначені

організації

на

національному

рівні

виконують

різні

управлінські функції, що здійснюють прямий (Кабінету Міністрів України,
МОН України, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти,
Державна служба якості освіти тощо) та опосередкований (Мінекономрозвитку,
ДФС тощо) вплив на вищу освіту, зокрема планування, організації, координації,
прийняття рішень, моніторингу та аудиту, забезпечення якості процесів і
результатів, компетентністно-кваліфікаційного розвитку персоналу. Вони
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впливають на різноманітні процеси із забезпечення ефективної реалізації
програм міжнародної співпраці ЄС. Зокрема здійснюють аналіз потреб
суспільства та прогнозування розвитку вищої освіти, визначають потреби
студентства, роботодавців, ринку праці, беруть участь у визначенні пріоритетів
і

розробленні

стратегії

розвитку

вищої

освіти,

включаючи

її

інтернаціоналізацію як важливий фактор забезпечення якості, розробляють і
вдосконалюють законодавство в контексті забезпечення інтернаціоналізації.
Особливо варто підкреслити, що виконуючи функції державного нагляду і
контролю, представники державно-управлінських організацій також мають
бути

компетентними

та

обізнаними

щодо

процесів

та

особливостей

інтернаціоналізації вищої освіти і програм міжнародної співпраці ЄС,
зважаючи на підписання Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС.
Міністерство освіти і науки України як головний бенефіціар програм
міжнародної співпраці ЄС у сфері вищої освіти відіграє провідну роль у
процесах їх реалізації, зокрема визначає пріоритети міжнародної співпраці на
основі першочергових завдань реформування вищої освіти на основі відкритого
обговорення та консультацій з ЗВО та широким колом зацікавлених осіб. Цей
процес передбачає низку заходів, зокрема проведення на системній основі
зустрічей МОН України з проректорами ЗВО, відповідальними за навчальну /
наукову роботу і міжнародну співпрацю, у форматі семінарів, тренінгів, нарад,
консультацій та дискусій щодо актуальних проблем реформування вищої освіти
в контексті інтернаціоналізації. Важливими складовими процесів реалізації
програм міжнародної співпраці ЄС в Україні є координація міжінституційної
співпраці, забезпечення впровадження та синергії програм міжнародної
співпраці,

задля

чого

проводяться

зустрічі-наради

МОН

України

з

міжнародними організаціями, які надають фінансування у сфері освіти, за
результатами таких заходів відбувається обмін досвідом, а також оновлюється
матриця поточних і завершених проектів програм міжнародної співпраці, яка
характеризує відповідність змісту та результатів проектів переліку напрямів
реформ у вищій освіті.
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Реалізація програм міжнародної співпраці ЄС потребує активної участі й
інших вищезазначених державних організацій задля забезпечення якості та
актуальності результатів проектів, поширення успішних європейських практик,
а разом з тим і розбудови кадрового потенціалу цих організацій для здійснення
кваліфікованого моніторингу та компетентного впровадження освітніх реформ
на основі європейського досвіду. Як результат, досягається вищий рівень
інтернаціоналізації державних організацій та, відповідно, країни в цілому, але
досягнутий рівень потребує постійного перегляду та удосконалення відповідно
до потреб суспільства шляхом модернізації стратегій розвитку вищої освіти,
пріоритетів міжнародної співпраці та відповідної нормативно-правової бази.
Розглядаючи інституційний рівень управління в системі вищої освіти,
необхідно визначити важливі для реалізації програм міжнародної співпраці ЄС
функції і процеси: планування, організації, координації, прийняття рішень,
моніторингу

та

аудиту,

забезпечення

компетентністно-кваліфікаційного

якості

розвитку

процесів

персоналу

і

через

результатів,
участь

у

навчальних візитах, тренінгах для тренерів, стажуванні, курсах підвищення
кваліфікації задля удосконалення іншомовної компетентності, універсальних
компетентностей і міжкультурної комунікації.
Як зазначалося в попередньому розділі, програми міжнародної співпраці
ЄС передбачають підхід «знизу-вгору», тому розпочинається проектна
діяльність на інституційному рівні з визначення місії (мети) та візії, напрямів
стратегії розвитку інституції, на виконання яких будуть працювати проекти
програм міжнародної співпраці та передбачають побудову дерева проблем й
ідентифікацію стейкхолдерів.
Для визначення ключових потреб, проводиться внутрішній аудит стану
проблем інтернаціоналізації організації, щоб визначити, де необхідні зміни вже
сьогодні відповідно до потреб ринку праці та високої конкуренції на ринку
освітніх послуг, для виконання яких завдань розвитку інституції необхідно
залучити міжнародний досвід. Внутрішній аудит / моніторинг / SWOT аналіз
(англ. strength, weak, opportunities, threats) / збір інформації стосовно
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спроможності організації, її сильних і слабких сторін, можливостей і обмежень,
задля розвитку інтернаціоналізації на основі участі в програмах міжнародної
співпраці

ЄС,

зокрема

наявності

відповідного

складу

працівників

–

зацікавленого керівництва, фахівців у відповідній галузі з певним рівнем
іншомовної компетентності, з міжнародного співробітництва та управління
проектами, структурних підрозділів, наявності двосторонніх, міжінституційних
договорів, міжнародних партнерів і їх контактів, освітніх програм і курсів
іноземною

мовою

відповідної

інфраструктури

для

візитів

іноземних

працівників та студентів, мотивація й готовність працівників активно
долучатись до підготовки та реалізації проектів, результатів виконаних та
діючих проектів міжнародної співпраці.
Проведення аналізу стану освітніх програм, наявних ресурсів і потреб
кафедр, факультетів, деканатів, студентських служб, бібліотеки, інших
підрозділів, якість обладнання для проведення навчання і досліджень, є
визначальним для складання «дерева проблем». Аналіз проблем проводиться
задля визначення загальної мети (англ. wider objective) вироблення відповідних
завдань проекту (англ. objectives), визначення ризиків (англ. risks) щодо їх
виконання та потенційних шляхів їх вирішення (англ. assumptions).
Аналіз стейкхолдерів (англ. stakeholders), цільових груп проекту,
бенефіціарів (англ. beneficiaries), зокрема кінцевого бенефіціару, потенційних
партнерів, які допоможуть визначити інноваційність ідеї, виокремити ключові
потреби ринку праці у відповідній галузі є важливою умовою результативної
реалізації програм міжнародної співпраці. Адже зазначені суб’єкти можуть
підтримувати проект, бути активними учасниками проекту, а можуть і
перешкоджати впровадженню проекту. Щоб зменшити негативні наслідки
перешкоджання, важливо таких учасників активно залучати, наприклад до
опитування потреб, оцінювання якості, участь у фокус групах тощо.
Аналіз законів України «Про вищу освіти», «Про наукову і науковотехнічну діяльність», «Про освіту», Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС,
інших

галузевих,

національних

і

міжнародних

стратегій,

програмних
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документів дасть змогу якісніше визначити та обґрунтувати (англ. justification)
завдання і проблеми, які плануються бути вирішеними в рамках реалізації
такого проекту на національному, регіональному (Східного партнерства),
європейському та глобальному рівнях, що вимагає від працівників ЗВО
слідкувати й бути обізнаними щодо інновацій, пріоритетів розвитку країн світу
і галузей економіки, частина з яких розглянуті в попередньому розділі.
Підготовка короткого опису проектної ідеї, який включає мету, завдання,
цільову групу, заходи / діяльність, очікувані результати, тип потенційних
партнерів необхідно задля визначення відповідності пріоритетам реформ у
сфері вищої освіти України та програм співпраці, запобіганню дублюванню
проте забезпечення синергії з проектами інших міжнародних організацій та
фондів.

Профіль

проекту

дасть

можливість

розпочати

обговорення

можливостей та зацікавленості у співпраці з міжнародними і українськими
партнерами. Контакти з партнерами в Україні, які мають досвід участі в
програмах міжнародної співпраці можуть стати запорукою долучення до вже
розроблених ідей і увійти до існуючих партнерств. Що стосується міжнародних
партнерів, то їх залучення відбувається на основі вивчення та аналізу успішних
практик, щоб визначитися з пріоритетами співробітництва як за тематичними
показниками, так і за географічними.
Для

пошуку

вітчизняних

і

міжнародних

партнерів

важливо

проаналізувати наявні договори про співпрацю, міжнародні договори із
залученням до такої роботи не тільки відділи міжнародного співробітництва, а
й працівників кафедр, викладачів, науковців й студентів, аспірантів,
докторантів і випускників.
Важливо до робочої групи вже на початковому етапі ініціювання проектів
залучати: працівників підрозділів з міжнародної співпраці – для забезпечення
координації підготовки, синергії та адміністративної підтримки, фінансовоекономічного відділу – для розрахунку бюджету, аналізу ризиків і викликів
щодо управління коштами грантів, кафедр і факультетів – для забезпечення
фахово-експертної підтримки обґрунтування важливості мети проекту на основі
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професійного досвіду та результатів своїх досліджень. Ініціювання проекту та
підготовка

проектної

заявки

може

відбуватись

на

рівні

викладача,

адміністративного працівника, студента за координації відділів міжнародних
зв’язків. Усі працівники готують резюме (англ. Curriculum Vitai) в форматі
EuroPass.
ЗВО України за результатами участі в проектах програм міжнародної
співпраці ЄС Темпус, Еразмус Мундус, Жан Моне, Еразмус+, Горизонт 2020 і
двосторонньої співпраці мають відповідний досвід, встановлені партнерства і
практики створення не тільки робочих груп, а й окремих нових підрозділів,
інноваційних для організаційної структури вітчизняних ЗВО, функції яких
охоплюють різні аспекти інтернаціоналізації, передусім реалізацію програм
міжнародної співпраці ЄС в ЗВО, – відділи фандрейзингу, офіси проектної
роботи, відділи міжнародних зв’язків, академічної мобільності, центри
трансферу технологій, інноваційної роботи, проектні офіси для активізації
міжнародної співпраці. Наприклад, в Національному технічному університету
«Харківський політехнічних інститут» понад 20 років тому створено відділ
фандрейзингу, який працює на основі самофінансування та забезпечує і
координує міжнародну співпрацю для свого ЗВО, проводить тренінги і
семінари щодо підготовки проектів та написання проектних заявок для інших
ЗВО України. У Національному економічному університеті імені Володимира
Гетьмана функціонує відділ міжнародної мобільності, Прикарпатського
національному університеті імені Стефаника – відділ проектної роботи. За
результатами

діяльності

проектів

Темпус

у

Сумському

державному

університету створено декілька підрозділів для забезпечення міжнародної
співпраці. У Національному університеті імені Тараса Шевченка функціонує
два підрозділи: міжнародної співпраці та академічної мобільності, мережа
координаторів з академічної мобільності на кафедрах. Львівський національний
університет імені Івана Франка ввів посаду координатора Еразмус, який у
співпраці з міжнародним відділом підготували повний пакет документів для
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забезпечення ефективної організації та впровадження академічної мобільності
[6; 7; 41; 46; 57-60].
Міжнародне партнерство – ключова умова програм міжнародної
співпраці ЄС, тож підготовка запрошень до партнерства, обговорення ролі та
відповідальності потенційних партнерів, підписання мандату є необхідними
елементами підготовчої комунікаційної роботи – для створення партнерства і
визначення

грантоотримувача-координатора

проекту.

Також

невід’ємної

складовою підготовчої проектної роботи є детальне вивчення відповідних
документів програм міжнародної співпраці, зокрема Керівництва до програми
Еразмус+, шаблонів пакету документів конкурсу програми: детальний опис
проекту (англ. Detailed Description of the Project), логіко-структурна матриця
(англ. Logic Framework Matrix), робочий план і пакети (англ. Work Plan and
Packages), бюджет (англ. Budget table) – задля розуміння, які стратегії та
пріоритети

ЄС,

відкриті

можливості

співпраці

наявні

для

розвитку

інтернаціоналізації. Як зазначалось в попередньому розділі, алгоритм програм
міжнародної співпраці ЄС передбачає обов’язкову реєстрацію організації,
перевірку статусу її реєстрації на порталі учасника програми для створення
профілю та отримання РІС-коду, який дає змогу автоматично відображати
базову інформацію про організацію в проектній заявці.
Консультації з потенційними партнерами щодо їх залучення до
партнерства необхідно провести до написання проектної заявки – розіслати
короткий опис проекту, опитувальники щодо розділів, необхідних для
розроблення проектної заявки). Такі консультації мають включати такі
компоненти: координація роботи за проектом, розподіл ролей в партнерстві,
ідентифікація завдань для кожного партнера, встановлення кінцевих термінів,
визначення правил спілкування, користування матеріалами проекту (зокрема
щодо авторського права на проект і продукти проекту).
Формальна

складова

передпроектної

діяльності

включає

такі

компоненти: розсилка анкети для заповнення кожним партнером, шаблонів
мандатів партнерам проекту, міжінституційних угод (за потребою) з
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визначеними умовами і кінцевим терміном їх підписання (наприклад, відразу
після заповнення логіко-структурної матриці проектної заявки чи після
ознайомлення з усією проектною заявкою) [164].
Розроблення логіко-структурної матриці на основі результатів, отриманих
на вищезазначених етапах підготовки проекту на основі консультацій з
потенційними партнерами сприяє системному підходу до підготовки проекту,
що дасть можливість пізніше прописати робочий план і підготувати робочі
пакети, що обов’язково корелюються з визначеними проектними завданнями і
очікуваними результатами.
Актуальним компонентом розроблення проекту є визначення та
підготовка обґрунтованого переліку необхідних ресурсів та послуг: обладнання,
літератури, аудиту, розробки вебсайту, проведення курсів з іноземних мов,
перекладу і публікації матеріалів тощо, як один із інструментів досягнення
якісних результатів і проведення заходів на основі аналізу наявних ресурсів в
ЗВО.
Планування бюджету гранту, заповнення бюджетної таблиці, що
детально характеризує фінансову реалізацію проекту, на основі одиничної та
реальної вартості витрат (на основі аналізу ринку товарів та послуг, щодо цін на
відповідні обладнання та послуги, вказані в проекті) вимагає кропіткої і
уважної роботи команди. Не завжди коштів гранту може бути достатньо для
виконання визначених завдань, проте партнери можуть запланувати перелік
робіт і послуг для співфінансування, наприклад: публікація промоційних
матеріалів та навчально-методичного забезпечення, розхідні матеріали, оплата
засобів зв’язку (Інтернет, телефон), банківські витрати тощо.
Важливою умовою ефективної реалізації міжнародного проекту є
заповнення конкурсної документації на основі проведеної зазначеної вище
роботи та перевірка на відповідність критеріям якості визначених у Керівництві
до програми міжнародної співпраці.
Детальний опис проекту важливо представити зовнішнім експертам для
отримання зворотного відгуку щодо зрозумілості визначених завдань і
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очікуваних результатів, перед тим, як заповнити е-форму проектної заявки
(аплікаційну форму) конкурсу, що включає й відповідні додатки.
Учасниками програм міжнародної співпраці важливо розуміти процедуру
прийняття рішення ЄК, що включає такі етапи:
- перевірка заявки на відповідність мінімальним вимогам щодо
пріоритетів програми, складу та кількості партнерства, типу організацій, їх
офіційного

статусу

юридичної

особи,

визнаною

державою,

статутної

діяльності, операційного і фінансового стану;
- оцінювання незалежними експертами якості проектної заявки та
відповідності критеріям присудження гранту, які детально визначені в
Керівництві до програми;
- складання попереднього списку проектних заявок для проведення
консультацій на національному рівні;
- проведення консультацій на національному рівні, що координує
Представництво ЄС в Україні, яке заповнює та подає відповідний звіт про
результати консультацій, до яких можуть бути залучені Міністерство освіти і
науки України щодо пріоритетності заявки національним реформам і
запобігання дублюванню з іншими міжнародними організаціями та програмами
у сфері вищої освіти; Національний Еразмус+ офіс в Україні щодо запобігання
дублюванню з поточними й завершеними проектами у вищій освіті ЄС Темпус,
Жан Моне, Еразмус+;
- прийняття остаточного рішення, що відбувається під час засідання
комісії конкурсу, до якої входять представники відповідних виконавчих
агентств та директоратів ЄК;
- повідомлення рішення заявникам письмово і оприлюднення результатів
в Інтернет ресурсах;
- підписання грантових, міжінституційних чи інших угод;
- початок реалізації проектів.
Координатору та, відповідно, розробникам проекту повідомляються
результати конкурсу з детальним аналізом і рекомендаціями експертів, зокрема
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рекомендації для врахування під час реалізації проекту. Публікація результатів
на сайті ЕАСЕА відбувається відразу після остаточного рішення ЄК.
Переможці отримують запрошення до підписання грантових угод, що
відбувається після спільного обговорення і узгодження важливих складових
реалізації проекту, а також за умови, що всі партнери мають «валідований
статус» реєстрації на порталі учасників. Адже тільки партнери проекту із
статусом «валідований» можуть підписувати грантову угоду як координатор
або партнер проекту, а якщо такого статусу не набуває партнер то його
виключають з проекту, у інших випадках можуть зняти проект з фінансування.
Для початку реалізації проекту керівник ЗВО заявника, який набуває
статусу

–

грантоотримувача-координатора

проекту,

підписує

необхідні

документи, зокрема грантову угоду, декларації доброчесності, запобігання
конфлікту інтересів, партнерську, міжінституційну чи іншу угоду в разі
необхідності.
Принцип

фінансування

програми

міжнародної

співпраці:

більше

автономії закладам-партнерам проектів щодо управління коштами гранту, що
базується
прозорості,

на

доброчесності,
зрозумілості,

неприбутковості,

проведення

вчасно

цільового
і

використання,

належної

оплати,

відслідковуваність і відображення в бухгалтерській звітності отримання кошт,
їх використання відповідно

до статей бюджету проекту, легкість у

відслідковуванні ЄК проведених розрахунків ЗВО відповідно до законодавства
України та країни-координатора в рамках правил ЄС, як результат відкритості,
рівного доступу до можливостей, доступності та використання результатів,
горизонтальній співпраці відповідних підрозділів, активної участі працівників і
студентів, синергії з іншими проектами та програмами. Разом з більшою
автономією покладено й більше відповідальності за якість виконання проектів,
результатів та їх використання й сталості, тому успіх проекту залежить від
доброчесності, небайдужості, активності, відповідальності кожного члена
проектної команди, підтримки керівництва та його розуміння можливостей
проекту і чіткого зв’язку зі стратегією розвитку.
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Керівники ЗВО з України та інших країн-партнерів проектів, які
підписали мандат, несуть повну відповідальність за виконання зобов’язань,
цільове використання коштів, якість впровадження та результатів, їх
використання і їх вплив на рівні ЗВО, а у разі структурних проектів на
національному та галузевому рівнях. Усі партнери проекту є рівноправними та
несуть повну відповідальність за якість виконання і досягнення результатів
проекту.
За неналежне, неповне, неякісне виконання проектів партнерство має
право ініціювати виключення або заміну партнера та перерозподіл коштів, а
також можуть бути застосовані фінансові штрафні санкції у вигляді зменшення
коштів гранту, або/та адміністративні, зокрема виключення партнерів з усіх
проектів міжнародної співпраці ЄС строком на 5 років за недоброчесне
виконання проекту навіть одним партнером.
Управління та реалізація проекту відбуваються відповідно до грантової
угоди, згідно національного законодавства, чітких, прозорих і зрозумілих
правил, механізмів і процедур, які узгоджують партнери на основі відповідних
зобов’язань і в деталях прописують у партнерській угоді.
Усі

питання

щодо

змін

плану реалізації,

переліку

обладнання,

запровадження нових заходів, питання щодо ведення фінансової документації
письмово погоджуються з координатором проекту. Координатор проекту
спілкується з відповідальною особою проекту від ЕАСЕА, який обов'язково
письмово роз'яснює проблемні питання реалізації проекту, щодо фінансового
менеджменту

та/чи

надає

координатора,

контактної

погодження.
особи,

Процедури

партнера,

термінів

узгоджень

змін

реалізації

тощо

визначаються в грантовій угоді.
Зобов’язанням ЗВО є забезпечення горизонтальної співпраці на рівні
закладів-партнерів проекту: керівництво, юридичний, фінансово-економічний
підрозділи, відділ міжнародних зав’язків і відповідальною особою за
академічну та адміністративну складові проекту. Тому на інституційному рівні
впроваджуються регулярні наради робочих груп, під час яких відбувається
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обговорення умов грантової угоди, правил використання коштів гранту,
особливостей діяльності проекту, ролей, завдань і відповідальності ЗВО та
готуються наказ про створення робочої групи проекту та положення про участь
у проектах міжнародної співпраці працівників ЗВО.
Обізнаність з правилами ЄС щодо використання коштів гранту і
особливостей

національного

законодавства

щодо

реалізації

проектів,

управління рахунками закладу у державному банку та державній службі
казначейства, закупівля товарів і послуг, застосування пільг, виплат відряджень
у валюті тощо та співпраця з юридичним і фінансово-економічним відділами,
потрібні для ефективного управліннями коштами грантів і якісного виконання
проектів.
Уже на початку проекту, необхідно обговорити співфінансування, яке є
обов’язковим, але ніякі підтверджуючи документи зі звітом не подаються,
окрім описового звіту про те, що саме було співфінансовано, на яку суму.
Можливо буде запит показати реальні «продукти» співфінансування. Якщо не
вистачає коштів гранту на виконання запланованих завдань, то партнерство
повинно забезпечити співфінансування таких витрат, що рекомендовано
зазначати в Партнерській угоді, так само як і щодо можливих витрат на
використання

економії

коштів

гранту.

Співфінансованим

може

бути:

фотокопіювання навчальних матеріалів та іншої документації, необхідної для
досягнення цілей проекту, навчально-методичне забезпечення, поширення
інформації, наприклад: реклама в ЗМІ, рекламні матеріали; оренда приміщень
не партнерів проекту для заходів з поширення інформації (лише за попереднім
письмовим дозволом ЕАСЕА), канцтовари, загальне копіювання, вартість
поштових відправлень та телекомунікаційних послуг, чи інші витрати що не
входять до кошторису бюджету, але потрібні на виконання завдань проекту ,
тощо.
Усі статті витрат за бюджетом проекту є звичайні статті діяльності будь
якої організації: оплата виконавців (англ. Staff Cost), проїзні витрати (агнл.
Travel Cost), відрядження (англ. Cost of Stay), обладнання (англ. Equipment), –
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договори субпідряду (англ. Sub-Contracting) з іншими організаціями за певні
послуги (переклад, розробка вебсайту, публікації, курси іноземної мови / ІТ
грамотності для проектної команди, аудит тощо), тому ЄК передбачає, що
організація партнер працює у правовому полі національного законодавства
України в рамках правил програми, зберігаючи оригінали всієї необхідної
документації відповідно до законодавства України та додатково вимагає
декілька специфічних форм щодо змісту і коштів для заповнення й подання
англійською мовою (англ. Joint Convention Form, Time Sheet, Mobility Form,
Finance reporting XL tables, Descriptive report). Витрати на відрядження для
виконання завдань проекту, включають проживання, харчування, проїзд
громадським транспортом. Оплата проїзду є виділеною бюджетною статтею,
проводиться окремо відповідно до найбільш економічного варіанту перельоту/
проїзду (приклади: напряму авіакомпанії, або через туристичну компанію, у
цьому випадку учасники отримують е-квиток, або відшкодовуються витрати
ЗВО). Витрати на проїзд можуть включати: квитки, візові витрати, страхування.
Обладнання є інструментом на виконання завдань проекту, а не метою,
тому його треба придбати якнайшвидше у першу половину періоду виконання
проекту, якщо відбувається затримка, важливо повідомляти ЕАСЕА про
причини щоб запобігти застосування штрафних санкцій. Обладнання у рамках
реалізації проектів купується відповідно до визначеного переліку, який
обговорюється з координатором проекту та може бути уточнено чи переглянуто
і обґрунтовано згідно з потребами ЗВО у обладнанні для досягнення
відповідних цілей проекту. Під час формування та уточнення переліку
обладнання, це можуть бути комп'ютери, сервери, програмне забезпечення,
симулятори,

відеоконференц-обладнання,

професійні

тренажери

для

лабораторій, моделі, також окреме дослідницьке обладнання, але тільки з
метою навчання тощо. Усі витрати на обладнання мають бути без ПДВ, митних
та інших зборів. Обладнання може бути придбане у рамках тристороннього
договору, де координатор проекту замовляє обладнання і перераховує кошти
напряму постачальнику обладнання в Європі чи Україні. Постачальник
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доставляє, встановлює та забезпечує гарантійне обслуговування обладнання у
визначений термін, а отримувач – приймає на баланс, використовує для
виконання завдань проекту, належно утримує та обслуговує. У рекомендаціях
щодо управління коштами гранту детально прописано вимоги до процедур
проведення тендеру для закупівлі обладнання, які, відповідно до національного
законодавства, можливо застосовувати для зареєстрованих проектів.
Як вже зазначалось, надано більше фінансової автономії щодо управління
проектом і використанням коштів гранту партнерством, особливо, що
стосується підходу вартості за одиницю / одиничної вартості (англ. Unit Cost).
Витрати за статтями, що обчислюються на основі вартості за одиницю,
передбачають підготовку і зберігання підтверджувальних документів задля
підтвердження результатів, що діяльність проведено якісно і досягнуто
конкретний результат, відповідні виплати здійснено, або відбулась конкретна
подія, на яку було витрачено кошти на відрядження і проїзд. Також
зберігаються підтвердження того що оплату здійснено. Документи, що
підтверджують відносини з працівником – трудова угода, або інший документ
з місця роботи, де є копія наказу про зарахування на роботу і підтвердження,
що був задіяний до виконання проекту, копія трудової книги тощо.
Координатор з партнерами обговорюють і уточнюють завдання проекту,
ролі та відповідальності та розподіл між виконавцями, визначають зміни, що
відбулись за час розгляду проектної заявки для внесення відповідних змін та з
урахуванням рекомендацій експертів, які оцінювали проектну заявку. Усіма
партнерами обговорюються складові партнерської угоди і терміни підписання,
але не пізніше 6 місяця з дати початку діяльності проекту, цільове
використання коштів у разі економії на вартості місцевих відряджень,
процедури закупівлі обладнання, відповідальності за якість та застосування
штрафних санкцій у разі неналежного і недоброчесного виконання проекту.
Обговорюється і оновлюється робочий план проекту та призначити дату і місце
першої зустрічі команди.
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Спільно готуються рекомендації щодо завдань кожного партнера на
першу зустріч. Партнери уточнюють внутрішні правила використання коштів
гранту, перелік і шаблони відповідних документів і форм, які необхідно буде їм
мати для звітності і отримання коштів, обговорюють ризики і критичні
перешкоди щодо реалізації проекту. До шаблону Партнерської угоди ЕАСЕА
вносяться відповідні пропозиції для узгодження з іншими партнерами і
підписання керівниками. Партнери з України готують проекти документів для
реєстрації в МЕРТ України. Огляд результатів аналізу стану освітніх програм в
ЗВО країн-партнерів, з рекомендаціями, що потрібно модернізувати, та огляд
матеріалів щодо успішних практик навчання і викладання освітніх програм у
країн-членів програми для подальшого аналізу країнами-партнерами – можуть
стати в нагоді для ефективного початку роботи.
Підготовка до першої зустрічі щодо управління проектом передбачає
підготовку документів для листів запрошення робочої групи закладу та для
візової підтримки (якщо потрібно); обговорюються умови фінансування першої
зустрічі.
На момент проведення першої зустрічі можливо може не бути
попереднього фінансування, що потребує узгодженості серед партнерів щодо
внеску коштів (наприклад: координатор придбаває е-квитки та сплачує готель,
або кожен заклад/ особа сплачують відрядження самостійно до отримання
першого траншу коштів, проте після одержання коштів ЗВО будуть повернуті).
Під час координаційної зустрічі партнерство обговорює всі складові
проектного циклу, специфіку реалізації проекту у країнах всіх організацій
партнерів, прийняти рішення щодо реалізації проекту, домовляється про
механізми та заходи щодо забезпечення якості як реалізації проектів, так і
результатів проекту, пропонує, наприклад посібник з виконання проекту (англ.
Project Handbook). Для формалізації результатів зустрічі, підписується протокол
за результатами зустрічі.
Після повернення до ЗВО керівництво підписує Партнерську угоду,
зазначивши

механізми

прийняття

рішень

та

вирішення

конфліктів,
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відповідальності і забезпечення якості результатів проекту й процесу
впровадження проекту, проведення тендеру та закупівель обладнання, цільове
використання економії коштів, зобов’язання щодо виплат застосування
штрафних санкцій тощо.
Невід’ємною складовою поширення інформації про проект є підготовка і
розміщення відповідних матеріалів і контактів на сайті ЗВО всіх партнерів з
обов’язковим посиланням на сайт проекту та забезпечення постійної
поінформованості про заходи відкриті для працівників і студентів в рамках
реалізації проекту, яка зберігається й після закінчення діяльності з вказанням
досягнутих результатів і конкретного впливу на інституційному та інших
рівнях, вказуючи посилання на розміщення відповідних документів. У розділі
щодо міжнародної співпраці Інтернет-сайту ЗВО розміщується інформація про
проекти закладу українською і англійською мовами з відповідними контактами
відповідальної особи та посилання на сайт проекту. Логотип програми
Еразмус+ та логотип проекту, якщо є, вказується на головній сторінці з
переходом на вебсайт проекту, що дасть можливість зацікавленим сторонам:
викладачам, студентам і представникам громадянського суспільства, легко та
швидко знайти повну інформацію про міжнародну діяльність проекту,
результати, контакти і відповідальну особу. Відповідна повна інформація на
вебсайті ЗВО англійською мовою про міжнародну діяльність дасть можливість
іноземним партнерам знайти важливого партнера. Обов’язковою умовою є
дотримання правил візуальної презентації, зокрема логотип програми і
зазначення тощо що матеріали було розроблено в межах виконання проекту ЄС
і є думкою автора і ЄК не несе відповідальність за будь-яке використання
матеріалів, розміщуються на слайдах презентацій, промоційних матеріалах,
банерах, розроблених матеріалах навчально-методичного забезпечення тощо. У
разі їх відсутності можуть бути застосовані штрафні санкцій.
Підрозділ ЗВО, що відповідає за міжнародну співпрацю, забезпечує
адміністративну підтримку та внутрішню координацію роботи команди,
міжпроектної співпраці, якщо реалізується декілька проектів (або були
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напрацювання попередніх проектів), наприклад: щомісяця проводяться зустрічі
команд проектів, обмін досвідом та звітування на засіданнях кафедри, відділів,
вченій раді.
Створення робочої групи і розподіл ролей та завдань, визначення форм,
термінів звітності, а також умови і графік виплат (наприклад: оплата виконавців
– на основі конкретних результатів, правильно заповнених і вчасно поданих
відповідних форм; один раз на пів року) є необхідним для ефективної роботи
над впровадженням завдань проекту. Розроблення внутрішнього кошторису,
затвердженого керівним органом ЗВО бюджету проекту має забезпечити
цільове використання коштів, тому активно на початковій стадії впровадження
проекту залучаються фахівці з фінансового та юридичного підрозділів, проте
участь їх у підготовці проекту забезпечить більш активну співпрацю і під час
впровадження.
Представники робочої групи, відповідальні за модернізацію освітніх
програм від закладу, активно спілкуються і співпрацюють з партнерами з інших
країн та обов’язково вивчають положення освітніх законів України, зміст НРК,
розроблених стандартів вищої освіти, Довідник ЄКТС (2015 р.), Стандарти і
рекомендації щодо забезпечення якості в ЄПВО (2015 р.), Методичні
рекомендації для розроблення профілів ступеневих програм, включаючи
програмні компетентності та результати навчання; методичні рекомендації
щодо модернізацій освітніх програм та матеріали Національної команди
експертів з реформування вищої освіти.
Європейські партнери активно залучаються до модернізації освітніх
програм

(експертної

частини,

методології,

методики

та

формулювань

компетентностей і результатів навчання, оцінювання (англ. peer review), що
забезпечить упровадження успішних європейських практик і положень
Болонського процесу.
Обговорення з координатором проекту можливості закупівлі сучасної
літератури авторів з Європи та можливості підписатись на сучасні видання,
бібліотеки, матеріли яких будуть корисні як підчас розроблення нових,
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модернізації існуючих курсів так і під час навчання, стане запорукою
використання сучасних ресурсів.
Під час роботи на модернізацією освітніх програм, роль представників
роботодавців та студентських організацій є значущою задля забезпечення
практичних прикладів, кейсів, опису компетентностей, використання сучасних
технології, які відповідатимуть очікуванням ключових стейкхолдерів і
бенефіціарів та вимог ринку праці.
Обговорення

складових

навчально-методичного

забезпечення,

яке

включає, серед іншого: освітню програму, навчальний план, робочу програма
навчальної дисципліни, включаючи методи оцінювання результатів навчання за
видами робіт, методичні рекомендації до дисципліни та для викладача,
організації самостійної роботи студента/слухача, виконання творчих робіт,
лабораторні роботи, тестові завдання, навчальний посібник / конспект лекцій
тощо, повинне базуватись на результатах обстеження потреб ринку праці,
рекомендацій роботодавців та студентів та з використанням матеріалів
університетів-партнерів з ЄС і сучасних джерел, дотримуючись національного
законодавства, яке вже відповідає європейським практикам.
Під час проведення заходів в Україні європейські експерти можуть
проводити лекції та майстер-класи для студентів і викладачів. Відеозапис
тренінгів та лекцій європейських експертів забезпечить подальше використання
матеріалів на заняттях студентів та забезпечення сталості результатів.
Участь працівників і студентів закладів-партнерів та інших організацій на
відповідних конференціях семінарах, тренінгах проектів забезпечить активне
використання їх результатів.
Працівники Міністерства освіти і науки України як представники
головного бенефіціара проектів міжнародної співпраці ЄС в сфері освіти
залучаються до заходів задля забезпечення подальшого поширення успішних
практик та напрацювань проектів, забезпечення впровадження результатів на
національному рівні. Розміщення інформації та матеріалів проектів на вебсайті
Міністерства освіти і науки України, дасть можливість освітянській спільності
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ознайомитись з результатами.
Запровадження системи забезпечення якості процесів і результатів
впроваджується через постійний збір інформації про стан реалізації проекту, які
є обов’язковими складовими реалізації проектів міжнародної співпраці ЄС.
На кожному етапі виконання проекту проводити оцінювання процесів
(анкетування, звітування) результатів (колегіальне оцінювання (англ. peer
review),

анкетування,

опитувальники)

із

залученням

стейкхолдерів

і

бенефіціарів, особливо студентів і роботодавців. Якість результатів проекту
перевіряється

ЕАСЕА

та

незалежними

аудиторами

(за

замовленням

міжнародної організації).
Підготовка звітів (змістовна, документальна і фінансова) вимагає
активної участі всіх партнерів. Обов’язковим є залучення зовнішніх експертів
для оцінювання та аудиту. Відповідна документація проекту, всі розроблені
матеріали, фінансова документація університету, підтвердження фактичного
результату, здійснення і отримання платежів, зберігаються у кожного партнера
(оригінал, або завірена копія). Аудит може бути проведено у період до 5-ти
років після офіційного закриття проекту – отримання закладом-координатором
фінального платежу проекту. ЄК має право під час виконання і після закінчення
проекту перевірити діяльність та якість результатів проекту кожного закладу
вищої освіти України з партнерства. Детально розроблені автором Методичні
рекомендації для команд виконавців, що описують етапи впровадження
проектів міжнародної співпраці, представлено в Додатку Б.
Беручи до уваги вищевказані контентні та функціональні складові
реалізації програм міжнародної співпраці можемо виокремити результати на
різних рівнях, передусім на інституційному рівні.
Підвищення рівня інтернаціоналізації на основі міжнародної співпраці та
європейського досвіду через:
–

розбудову потенціалу працівників;

–

розроблення нових та/або модернізації існуючих освітніх програм

(бакалаврської, магістерської програм, програми підготовки докторів філософії,
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спільних освітніх програм, курсів, окремих модулів для підвищення
кваліфікації, підготовки та перепідготовки як складові навчання впродовж
життя);
–

оновлення та інтернаціоналізація змісту освітніх програм;

–

запровадження

нових

дисциплін

іноземною(ими)

мовою(ами)

викладання;
–

запровадження нових методів і методик навчання і викладання;

–

модернізація / запровадження дистанційного / змішаного навчання;

–

оновлення навчально-методичного забезпечення;

–

оновлення бібліотечного фонду;

–

оновлення інфраструктури (нові центри, лабораторії, обладнання для

навчання: смарт дошки, комп’ютери, сервери, відеоконференц зв'язок,
проектори, специфічне обладнання та програмне забезпечення для вивчення
конкретної дисципліни, прилади для дослідження з метою навчання студентів
як з ними працювати, 3D принтери, офісне обладнання тощо)
–

оновлення / створення системи забезпечення якості та побудови її

культури, як елемент системного підходу до реформування вищої освіти.
Розвиток інтернаціоналізації ЗВО і системи вищої освіти вимагає
постійного перегляду та оновлення стратегії розвитку на основі плану розвитку
країни відповідно до постійно оновлюваних міжнародних програмних
документів [130].
Створення інноваційних та оновлення існуючих структур і функцій,
висококваліфікований персонал виводять не тільки ЗВО на інший рівень
інтернаціоналізації й інституційної спроможності, а впливають на розвиток
всієї системи вищої освіти України та її конкурентоздатності на європейському
і глобальному рівнях.
3.2. Ціль, структура і складові моделі реалізації програм міжнародної
співпраці ЄС як механізму інтернаціоналізації вищої освіти України
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Ціль моделі реалізації програм міжнародної співпраці ЄС як механізму
інтернаціоналізації вищої освіти України: забезпечення управлінського впливу
на удосконалення процесу реалізації програм міжнародної співпраці як
механізму інтернаціоналізації вищої освіти України в умовах євроінтеграції.
Отже, як результат опису і обґрунтування складових моделі, можемо
зробити наступні узагальнення. Модель як комплексний, багатокомпонентний
механізм інтернаціоналізації вищої освіти на основі реалізації програм
міжнародної співпраці ЄС, складається з трьох блоків – контекстний,
функціональний, результатний; має наскрізний рівневий вимір, що включає
глобальний, європейський, регіональний, національний, інституційний рівні.
Напрями

переважної

взаємодії

складових

моделі

показано

одно-

та

двосторонніми стрілками.
Контекстний блок охоплює всі вищезазначені рівні, крім інституційного.
Кожному з рівнів блоку відповідає структурований субблок, що передбачає
відповідні стратегії, політики, програми, пріоритети співпраці, законодавство
тощо.
Глобальний рівень – це програмні документи міжнародних організацій,
що охоплюють своїм впливом найбільшу кількість країн світу, ООН,
ЮНЕСКО, ОЕСР, Світовий банк. На основі цих документів розробляються
державні політики, стратегії розвитку країн, освітня та інша статистика,
національні класифікації і стандарти в економіці, зокрема у вищій освіті.
Європейський рівень – це стратегії, політики, програми міжнародної
співпраці в сфері вищої освіти, пріоритети співпраці ЄС, зокрема в межах
ЄПВО. На основі цих документів розвивається Болонський процес і
розбудовується ЄПВО, охоплюючи все більше країн світу і, таким чином,
впливаючи на їх політики та міжнародну діяльність.
Регіональний рівень – це стратегії, політики, законодавство, програми та
пріоритети співпраці за програмами міжнародної співпраці ЄС у сфері вищої
освіти певного регіону співпраці, визначеного ЄС, причому частина цих
регіонів перебувають за межами ЄПВО. Регіоналізація об’єднала певні країни-
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учасниці програм міжнародної співпраці ЄС за принципами географічного
розташування, історичної і культурної спорідненості та відбулася за
визначеними ЄС підходами на основі стратегій розвитку ЄС, передусім вона
характеризується спільними пріоритетами для реалізації програм міжнародної
співпраці ЄС, зокрема Україна є частиною Регіону країн Східного партнерства.
Національний рівень – це стратегії, політики, законодавство, програми та
пріоритети співпраці країн-учасниць програм міжнародної співпраці ЄС у сфері
вищої освіти, що характеризується взаємним впливом країн-партнерів на
національному рівні щодо змісту та орієнтирів у розвитку таких стратегій,
політик, законодавства тощо, які сприяють міжнародній співпраці між
країнами.
Функціональний блок складається з двох відповідно структурованих
субблоків – на рівні та інституції, що охоплюють систематизовані заходи з
інтернаціоналізації вищої освіти відповідно до двох її рівнів розгортання –
національного і інституційного. Цей особливо актуальний для управління
вищою освітою в Україні блок у моделі розкрито більш детально у
попередньому підрозділі. Дослідження змісту та послідовності заходів з
інтернаціоналізації вищої освіти надало підстави здійснити їх систематизацію
на рівні країни та інституції й представити в моделі у вигляді двох субблоків
відповідно до двох рівнів розгортання інтернаціоналізації – національного й
інституційного. У кожному з субблоків цикл узгодженої послідовності
функціональних заходів призводить до підвищення рівня інтернаціоналізації
вищої освіти (на виході), що позитивно впливає (на вході) на аналіз потреб і
прогноз розвитку вищої освіти (на національному рівні) та визначення місії,
візії організації (на інституційному рівні). У цих субблоках також є
організаційно-управлінські

регулятори,

що

оцінюють

і

вдосконалюють

функціонування субблоків та їх складових. Управління включає державноуправлінські

організації

та

організації

громадянського

суспільства

на

національному рівні та керівництво, підрозділи з міжнародної співпраці, з
фінансово-економічної роботи, кафедри, деканат, органи студентського
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самоврядування, роботодавці та інші – на інституційному. Які створюють
інноваційні та модернізують існуючі структури і розширюють функції, а як
результат реалізації програм міжнародної співпраці отримують компетентних
та кваліфікованих суб’єктів управління. Кожен з яких на своїх рівнях і
відповідно до компетенцій та компетентності забезпечують планування,
організацію, координацію, прийняття рішень, моніторинг і аудит, забезпечення
та

вдосконалення

якості

процесів

і

результатів,

компетентністно-

кваліфікаційний розвиток персоналу ЗВО і системи вищої освіти в цілому задля
вищого рівня інтернаціоналізації.
Результатний
інтернаціоналізації

блок
та

включає

інституційної

два

субблоки:

спроможності

управлінських, громадських та інших організацій

вищій
ЗВО,

рівень

державно-

– учасниці програми

міжнародної співпраці ЄС у сфері вищої освіти – на інституційному рівні;
підвищення привабливості та конкурентоздатності національної вищої освіти в
Європі та світі – на рівні країни.
Функціонування представленого механізму інтернаціоналізації вищої
освіти завдяки позитивним оберненим зв’язкам зумовлює цей безперервний
циклічний розвиток інтернаціоналізації вищої освіти, що веде до посилення
спроможності ЗВО України та підвищення привабливості і конкурентоздатності
національної вищої освіти в глобальному контексті, що становлять зміст
результатного блоку, і, у свою чергу, позитивно впливають на розвиток
контекстного та функціонального блоків. Таким чином, результативний блок
демонструє прогрес у розвитку організації та національної системи вищої
освіти, країни за умови безперервності циклу дії механізму інтернаціоналізації
від інституційного до глобального рівня. Моделювання механізму показало
його

вагомий

позитивний

інструментальний

вплив

на

розвиток

інтернаціоналізації, разом з тим недосконалість складових механізму не дає
можливості його використання повною мірою.
Схематичне представлення моделі подано на (рис. 3.1).
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Контекстний блок

Глобальний рівень: програмні документи ООН, ЮНЕСКО, ОЕСР, Світового банку
Європейський рівень: стратегії, політики, програми та пріоритети співпраці ЄС, ЄПВО
Регіональний рівень: стратегії, політики, законодавство, програми та пріоритети співпраці країн-учасниць
Національний рівень: стратегії, політики, законодавство, програми та пріоритети співпраці країн-учасниць
Україна: стратегії, політики, законодавство, програми та пріоритети співпраці

Національний рівень
Державно-управлінські організації (КМУ, МОН, Мінмолодьспорт, МЕРТ, Мінфін, МЗС, НБУ та ін.)
та громадські організації (організації студентів, роботодавців та ін.)
Управління (планування, організація, координація, прийняття рішень, моніторинг та аудит, забезпечення та
вдосконалення якості процесів і результатів, компетентністно-кваліфікаційний розвиток персоналу)

Розроблення
стратегії
розвитку ВО
(включаючи
інтернаціоналізацію)

Удосконалення
нормативноправової бази
ВО в аспекті
інтернаціоналізації

Визначення
пріоритетів
співпраці
задля
інтернаціоналізації ВО

Співпраця з
міжнародними
партнерами
(координація
та синергія)

Реалізація
проектів
міжнародної
співпраці та
вплив
результатів
на ВО

Вищий
рівень
інтернаціоналізації
ВО країни

Вищий рівень
інтернаціоналізації
інституції

Упровадження
результатів на рівні
інституції / країни

Забезпечення якості
результатів проекту

Реалізація проекту

Укладання угод за
проектом

Подання проектної
заявки / конкурс /
оцінювання

Аналіз стейкхолдерів і
бенефіціарів, створення
партнерства

Ініціювання та
розроблення проекту

Аналіз стану і проблем
інтернаціоналізації
(внутрішній аудит)

Розроблення стратегії
розвитку інституції (вкл.
інтернаціоналізацію)

Інституційний рівень

Визначення місії (мети),
візії

Функціональний блок

Аналіз
потреб та
прогноз
розвитку
ВО

Управління (планування, організація, координація, прийняття рішень, моніторинг та аудит, забезпечення та
вдосконалення якості процесів і результатів, компетентністно-кваліфікаційний розвиток персоналу)

Керівництво, підрозділи з міжнародної співпраці, з фінансово-економічної роботи, органи
студентського самоврядування, роботодавці та ін.

Результатний блок

Інноваційні / новаційні структури і
функції

Компетентні та кваліфіковані суб'єкти
управління

Вищий рівень інтернаціоналізації та інституційної спроможності ЗВО, державно-управлінських,
громадських та інших організацій

Підвищення привабливості та конкурентоздатності національної вищої освіти в Європі і світі

Рис. 3.1. Модель реалізації в Україні програм міжнародної співпраці ЄС
як механізму інтернаціоналізації вищої освіти.

170

3.3. Рекомендації щодо підвищення результативності впровадження в
Україні проектів програм міжнародної співпраці ЄС
Запропонована модель реалізації програм міжнародної співпраці ЄС як
механізм інтернаціоналізації вищої освіти України, що розроблена на основі
ідентифікованих особливостей та тенденцій реалізації таких програм, а також з
урахуванням

практики

їх

впровадження,

дає

підстави

сформулювати

рекомендації щодо підвищення результативності впровадження в Україні
проектів

програм

інституційному

міжнародної

рівнях

за

співпраці

політичним,

ЄС

на

законодавчим,

національному

та

інституційним

і

управлінсько-організаційним напрямами.
Для забезпечення подальшої успішної інтернаціоналізації вищої освіти
України в контексті Болонського процесу необхідно розробити та затвердити
Національну стратегію розвитку вищої освіти України, з виокремленим
компонентом інтернаціоналізації вищої освіти для актуалізації завдань проектів
програм міжнародної співпраці та їх прив’язки до реалізації стратегії з впливом
на національний план розвитку країни, що представлятиме світу державну
політику країни в умовах євроінтеграції. До розроблення Національної стратегії
за координації Міністерства освіти і науки України мають долучитися
представники

закладів

вищої

освіти,

наукових

установ,

роботодавців,

студентства, зокрема учасники проектів за програмами міжнародної співпраці,
а також фахівці з різних сфер, що впливають на вищу освіту. Змістовне
наповнення документу має враховувати контекстний та функціональний блоки
запропонованої моделі реалізації програм міжнародної співпраці ЄС як
механізму інтернаціоналізації вищої освіти України задля запобіганню ризиків
щодо успішної інтеграції вищої освіти до світового освітнього простору та
ЄПВО. Такий документ має бути представлений як державною, так і
англійською мовою на офіційних сайтах відповідних органів державної влади.
На підставі отриманих результатів дослідження можна стверджувати, що
удосконалення освітнього законодавства є критичним питання щодо сприяння
розвитку вищої освіти взагалі та інтернаціоналізації вищої освіти зокрема.
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Гармонізація законодавства України в контексті Угоди про Асоціацію між
Україною та ЄС передбачає внесення відповідних змін до національного
законодавства. З метою поліпшення умов фінансово-економічної діяльності
закладів вищої освіти, зокрема в межах реалізації проектів програм
міжнародної співпраці ЄС, нагальним є удосконалення відповідних норм
Бюджетного, Податкового та Митного кодексів, валютного законодавства щодо
розпорядження власними надходженнями, зокрема міжнародними грантами,
закупівлі товарів і послуг у межах впровадження проектів міжнародної
співпраці, виконання ролі грантоотримувача із забезпеченням результативного
управління проектами програм міжнародними співпраці, звільнення іноземних
учасників проектів міжнародної співпраці ЄС у сфері вищої освіти і науки від
сплати візових зборів задля збільшення участі студентів з Європи в програмах
обміну з Україною через проведення відповідних консультацій та двосторонніх
договорів. В Постанову Кабінету Міністрів України «Положення про порядок
реалізації права на академічну мобільність» стосовно учасників мобільності,
окрім здобувачів вищої освіти, необхідно додати науково-педагогічних,
наукових, педагогічних та інших працівників, розширити перелік академічної
мобільності за місцем, типами та формою реалізації: викладання, участь в
освітніх та / або наукових проектах, провадження наукового дослідження,
підвищення

кваліфікації,

стажування,

наукове

відрядження,

наукове

стажування, навчання за освітніми програмами ступеневої або кредитної
мобільності, практика, літня школа, участь у конференціях, семінарах, форумах
і симпозіумах, волонтерство. В 2016 р. МЕРТ України ініційовано обговорення
концепції нового Закону України «Про міжнародну допомогу», тож важливо
розробити його проект, де передбачити повний перелік типів такої допомоги, їх
координацію й зв’язок з пріоритетами реформ, обов’язкового поширення
результатів і міжпроектної співпраці, запровадити електронну реєстрацію в базі
проектів і розширити перелік застосування пільг для (спів)виконавців та їх
контрактерів, зокрема звільнити від ПДВ постачальників товарів і послуг на
виконання проектів міжнародної допомоги [81]. Компоненти функціонально-
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процесуального блоку моделі, представлені та обґрунтовані в описі механізму
інтернаціоналізації вищої освіти на основі реалізації програм міжнародної
співпраці ЄС, є орієнтирами для таких змін.
ЗВО, наукові установи є головними акторами в розвитку вищої освіти в
контексті інтернаціоналізації. Відповідаючи на сучасні виклики глобалізації,
долучаючись до реалізації програм міжнародної співпраці ЄС, ЗВО, наукові
установи мають розробити і постійно оновлювати стратегію розвитку
інституції, розміщуючи її у відкритому доступі в Інтернеті українською і
англійською мовами та відповідно всі завдання проектів прив’язувати до її
реалізації. Застосування можливостей університетської автономії щодо
прийняття відповідних положень про мобільність, положення та процедури
автоматичного визнання періодів і результатів академічної мобільності,
міжнародну співпрацю, для розвитку людського потенціалу організації, що
також є вимогою ЄПВО до внутрішнього забезпечення якості вищої освіти є
складовими запровадження культури та системності реалізації міжнародних
проектів. Питання визнання можуть бути вирішені шляхом модернізації
освітніх програм та вбудовування в них «вікна мобільності». Наприклад:
побудувати навчання таким чином, щоб один семестр був присвячений
викладанню вибіркових дисциплін, і включити в перелік дисциплін такі, які
будуть узгоджені та запропоновані партнерами з країн-членів програми. Таким
чиним, ці дисципліни будуть включатися в Додаток до диплому, з вказанням
іноземного ЗВО та програми обміну. Це дасть можливість гнучкості траекторії
навчання студентів та науково-педагогічних працівників.
Як

засвідчують

результати

дослідження,

актуальним

питання

залишається удосконалення університетського врядування, що передбачає
розвиток компетентностей працівників ЗВО щодо управління проектами,
зокрема щодо фінансового менеджменту грантів, посилення ролі студентства
та, відповідно, студентського самоврядування в реалізації проектів за
програмами міжнародної співпраці ЄС. Модернізація університетського
врядування в умовах глобальної конкуренції має забезпечити розвиток ЗВО в
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контексті інтернаціоналізації вищої освіти як чинника забезпечення її якості.
Програми міжнародної співпраці ЄС запроваджують європейські підходи до
розбудови внутрішніх систем забезпечення якості вищої освіти, що передбачає
створення систем професійного розвитку викладачів, обов’язкове залучення
здобувачів вищої освіти до розроблення, перегляду та оновлення освітніх
програм, підтримують участь вітчизняних і закордонних роботодавців у
розробленні освітніх програм, викладанні, проведенні практик і стажування, а
також у розбудові галузевих рамок кваліфікацій, професійних та освітніх
стандартів. Керівники, викладачі та студенти в межах реалізації програм
міжнародної співпраці ЄС набувають універсальних компетентностей, зокрема
іншомовної, задля удосконалення управління ЗВО, викладання та навчання,
створення спільних міжнародних освітніх програм, їх запровадження в межах
проектів, поліпшення здатності випускників до працевлаштування тощо.
Так постає необхідно розбудувати потенціал структурних підрозділів з
міжнародної співпраці, академічної мобільності, кафедр, модернізувати їх
функції, використовуючи напрацювання проектів, запровадити розвиток
персоналу таких підрозділів через участь у програмах міжнародної співпраці та
заходах з питань розвитку інтернаціоналізації вищої освіти і впровадити зв'язок
з кар’єрним просуванням. Забезпечувати горизонтальну співпрацю між
керівництвом, відповідними підрозділами (адміністрація, фінансово-економічна
служба, відділи міжнародної співпраці / мобільності / міжнародних проектів,
деканати, факультети та ін.) через розроблення процедур внутрішньої
комунікації,

алгоритму

відповідальності,

етапів

виконання

проектів

і

забезпечення якості та впровадження результатів, їх активне залучення до
реалізації програм на всіх етапах, забезпечуючи внутрішню координацію
обміну досвідом, міжпроектну взаємодію, ефективне використання ресурсів
задля впровадження і синергії результатів проектів через регулярні зустрічі
команд проектів, заходи для працівників і студентів щодо проектної діяльності
і її результатів, поширення відповідної інформації українською та англійською
мовами через вебсайти ЗВО.
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Системний управлінський підхід до розвитку ЗВО має демонструватися
закладами також і в таких напрямах, як розроблення та реалізація спільних
освітніх програм в межах програм міжнародної співпраці ЄС, їх ресурсне
забезпечення та просування на міжнародному освітньому ринку з метою
залучення міжнародних та іноземних студентів та ширших можливостей для
міжнародної кредитної мобільності за обміном; модернізація освітньо-наукових
програм з підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів (докторів
філософії/ докторів мистецтв) відповідно до принципів і положень ЄПВО та
ЄДП, зокрема у форматі докторських шкіл; розроблення та впровадження
процедур

щодо

забезпечення

спільного

використання

університетами-

партнерами сучасного обладнання та програмного забезпечення, придбаного за
проектами програм міжнародної співпраці ЄС та виходити з ініціативами на
дослідницьку програму ЄС Горизонт 2020.
ЗВО України все більше беруть участь у міжнародних рейтингах, разом з
тим задля розбудови національного університетського рейтингу, важливо
включити до переліку індикаторів оцінювання діяльності ЗВО, показники з
інтернаціоналізації вищої освіти, зокрема виконання проектів програм
міжнародної співпраці тощо. Посилення конкуренції на світовому ринку
освітніх послуг в умовах глобалізації також спонукає заклади вищої освіти,
наукові установи до постійного покращення якості вищої освіти, що
відбувається через формування культури якості.
Ключові перетворення мають відбуватися безпосередньо в національній
системі вищої освіти, в кожному закладі вищої освіти, науковій установі в
управлінсько-організаційному напрямі. Роль МОН України як головного
бенефіціара проектів міжнародної співпраці в сфері вищої освіти необхідно
продовжувати посилювати шляхом активізації участі його представників у
впровадженні проектів програм міжнародної співпраці ЄС, проводячи системні
заходи з модернізації вищої освіти в контексті інтернаціоналізації із залученням
інших зацікавлених сторін до цього процесу – представників органів державної
влади, роботодавців, керівників ЗВО та наукових установ, з метою вироблення
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пропозицій з підготовки проектних заявок та їх синергії за пріоритетними
напрямами реформ. З цією метою необхідно розвивати системну роботу щодо
інформування суспільства про реалізацію програм міжнародної співпраці ЄС в
Україні як механізм інтернаціоналізації вищої освіти в контексті Болонського
процесу та інтеграції до ЄПВО, а також щодо їх промоції серед зацікавлених
осіб, зокрема систематично проводити семінари і тренінги із впровадження
положень Закону України «Про вищу освіту», роз’яснення положень та
інструментів Болонського процесу, ураховувати тенденції і прогнози розвитку
українського суспільства й економіки, потреб ринку праці, державного
замовлення на підготовку фахівців з метою актуалізації тематики та пріоритетів
проектів за програмами міжнародної співпраці ЄС.
Задля забезпечення відкритого доступу до результатів проектів постає
необхідність вдосконалювати та постійно оновлювати офіційний портал
координації міжнародної допомоги України: www.openaid.gov.ua [75], на якому
зробити можливим електронну реєстрацію таких проектів для їх визнання
державою, обліку, застосування пільг, координації, відкритого доступу до
результатів для синергії та запобігання дублюванню.
Роз’яснювати контролюючим органам особливості управління коштами
грантів програм міжнародної співпраці ЄС як проектів МТД, які регулюються
Міжнародними договорами, які ратифіковані Верховною Радою України як
закон і мають специфіку застосування правил та умов таких договорів, програм
співпраці, грантових, партнерських, міжінституційних й інших угод, особливо,
що стосується закупівлі обладнання, проведення тендерів, застосування пільг.
Зокрема, під час закупівлі обладнання, важливо наполягати саме на специфіці
та обов’язковості визначеного та затвердженого грантової та партнерською
угодою, вказаного в картці реєстрації та плану закупівель обладнання, а не
аналогу, бо не буде виконано зобов’язання перед ЄС і потрібно буде вносити
постійні зміни в план закупівель та погоджувати з ЄС і МОН України. Тому
важливо розробити спеціальні керівництва/інструкції з проведення державного
нагляду та контролю діяльності ЗВО з урахуванням особливостей реалізації
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проектів міжнародної співпраці, зокрема стосовно цільового використання
коштів гранту, розміру виплат добових, оплати виконаних робіт, застосування
пільг для проведення закупівель товарів і послуг, звітування донору, розробити
спеціальне керівництво / інструкцію з ввезення в Україну товарів і послуг у
межах виконання проектів міжнародної співпраці.
Проекти міжнародної співпраці ЄС, як вказувалось в попередньому
розділі, передбачають мобільність іноземців в Україну для участі в заходах
проектів, як студентів так і працівників ЗВО та інших організацій. В цьому
контексті постає необхідність підготувати спеціальне керівництво/інструкцію
щодо міграційних особливостей в межах мобільності учасників проектів
міжнародної співпраці та прискорення їх реєстрації, зокрема отримання
посвідки на проживання таких учасників, дозволу на роботу для викладання.
Отримання посвідки, на практиці, може тривати більше часу ніж сам період
мобільності. Академічна мобільність за обміном залишається не облікованою
державою через відсутність технічної можливості відобразити її в Єдиній
державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО), так важливо упровадити
технічні зміни в ЄДБО для забезпечення повного обліку академічної
мобільності.
Залишаються недослідженими проблеми оцінювання якості змісту,
запровадження і впливу результатів проектів програм міжнародної співпраці
ЄС та інших міжнародних організацій, забезпечення їх ефективної координації і
синергії на регіональному, національному та інституційному рівнях, які стають
актуальними в межах більшої уваги ЄК до таких складових реалізації програм
міжнародної співпраці для вироблення положень нових програм та якості
впливу результатів діючих.
Висновки до третього розділу
1. Довгостроковими результатами запровадження проектів програм
міжнародної співпраці ЄС ЗВО України є розвиток їх потенціалу для
проведення

реформ

в

освітній

і

дослідницькій

сферах

в

контексті
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інтернаціоналізації, створення партнерств між українськими та зарубіжними
ЗВО, які продовжуються після завершення проектів, започатковуючи нові
спільні міжнародні освітні програми, дослідницькі проекти, академічну
мобільність тощо. Учасників таких програм можемо називати «агентами змін»
та «амбасадорами м’якої дипломатії».
2. Реалізація програм міжнародної співпраці ЄС представляє собою
комплексний, багатокомпонентний механізм інтернаціоналізації вищої освіти
України, що складається з системно пов’язаних компонентів – управлінськодержавних та громадських організацій, закладів вищої освіти, інших
організацій, що взаємодіють та, відповідно, встановлюють зв’язки, здійснюють
вплив, зокрема управлінський, на розвиток вищої освіти в контексті
інтернаціоналізації через процеси і заходи щодо організації й регулювання
реалізації програм міжнародної співпраці ЄС і взаємного програмованого
використання

успішних

практик

міжнародного

досвіду

на

засадах

міжінституційної співпраці.
3. Структура моделі, що описує механізм інтернаціоналізації вищої освіти
на основі реалізації в Україні програм міжнародної співпраці ЄС, складається з
трьох блоків (контекстного, функціонального і результатного) та має
наскрізний

рівневий

вимір

(який

включає

глобальний,

європейський,

регіональний, національний, інституційний рівні). Складовими кожного блоку
моделі є структуровані субблоки, що, в свою чергу, містять певні складові
(стратегії, політики, програми, пріоритети співпраці, нормативно-правову базу).
4. Запровадження розробленої моделі реалізації програм міжнародної
співпраці ЄС як механізм інтернаціоналізації вищої освіти України, передбачає
виконання певних представлених у дисертації рекомендацій щодо підвищення
результативності впровадження в Україні проектів програм міжнародної
співпраці ЄС на національному та інституційному рівнях за такими напрямами:
політичний, законодавчий, інституційний, управлінсько-організаційний.
Основні результати дослідження, представлені у третьому розділі,
опубліковані автором у працях [71; 76; 130; 132; 164; 265].
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ВИСНОВКИ
У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення
відкритих для України можливостей та практики виконання програм
міжнародної співпраці ЄС та розв’язано актуальне наукове завдання щодо
розроблення теоретично обґрунтованої моделі реалізації таких програм в
Україні як механізму інтернаціоналізації вищої освіти. Результати дослідження
підтвердили гіпотезу, а реалізовані мета й завдання дають підстави
сформулювати такі висновки й рекомендації.
1. На основі аналізу вітчизняних та зарубіжних джерел з’ясовано, що
науковцями

приділено

достатньої

уваги

дослідженню

різних

аспектів

інтернаціоналізації вищої освіти, однак проблема реалізації в Україні програм
міжнародної співпраці ЄС як механізму інтернаціоналізації вищої освіти
недостатньо розроблена.
2.

Уточнено

поняттєво-термінологічний

апарат

з

проблем

інтернаціоналізації вищої освіти та реалізації програм міжнародної співпраці
ЄС у вищій освіті, зокрема уточнено такі поняття: інтернаціоналізація вищої
освіти як процес розвитку вищої освіти на основі міжнародної співпраці та
синергії

заходів

на

глобальному,

регіональному,

національному

та

інституційному рівнях задля забезпечення і покращення якості вищої освіти
відповідно до сучасних викликів; стратегія інтернаціоналізації вищої освіти
як вектор розвитку, що визначає місію (мету), візію, цінності, напрями,
першочергові пріоритети та індикатори розвитку вищої освіти в контексті
завдань глобального виміру вищої освіти. Визначено поняття механізму
інтернаціоналізації вищої освіти на основі реалізації програм міжнародної
співпраці ЄС як системи інституцій та процедур, процесів і заходів, що
здійснюють управлінський вплив на розвиток вищої освіти в контексті
інтернаціоналізації шляхом узгодженої організації й регуляції впровадження
проектів програм міжнародної співпраці ЄС і взаємного програмованого
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використання

успішних

практик

міжнародного

досвіду

на

засадах

міжінституційної співпраці.
3. Охарактеризовано виклики та системний вплив програм міжнародної
співпраці ЄС на особистісному, інституційному, галузевому і національному
рівнях, які дають підстави стверджувати, що такі програми є важливим
механізмом інтернаціоналізації вищої освіти. Ідентифіковано особливості та
виявлено тенденції реалізації в Україні програм міжнародної співпраці ЄС з
реформування вищої освіти як механізму її інтернаціоналізації. Серед
особливостей: відкритість процесу визначення національних пріоритетів як
невід’ємний елемент упровадження програм міжнародної співпраці ЄС;
кластеризація проектів за напрямами реформ як чинник міжпроектної
співпраці та синергії; домінування проектів з модернізації освітніх програм як
фактор забезпечення і вдосконалення якості вищої освіти; кореляція кількості
проектів з рівнем концентрації закладів вищої освіти як чинник впливу на
розвиток області; кількісне переважання проектів у партнерстві з країнами
регіону

Східного

партнерства

та

Росії,

що

відображає

регіональну

спорідненість пріоритетів розвитку; недосконалість нормативно-правової бази;
недосконалість проектного фінансового менеджменту на інституційному рівні
– недостатній рівень інституційної та індивідуальної компетентності учасників
проектів з управління коштами грантів, що гальмує впровадження проектів;
несистемність

горизонтальної

співпраці

міжнародних

проектів

на

інституційному і національному рівнях, що знижує синергію реформ у вищій
освіті; інформаційна обмеженість англомовних сайтів інституцій, що заважає
розвитку міжнародної співпраці; відсутність у відкритому доступі або
неповне представлення результатів проектів програм міжнародної співпраці та
несистемність координації їх впровадження на інституційному і національному
рівнях. Серед тенденцій: диверсифікація кластеризації проектів та посилення
їх впливу на відповідні напрями та складові реформування вищої освіти;
посилення домінування проектів кластеру з розроблення/модернізації освітніх
програм; галузеве та рівневе поширення проектів; розширення міжнародної
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географії проектних партнерств; активізація участі в програмах міжнародної
співпраці

ЄС;

системна

розбудова

нормативно-правової

бази

та

організаційного потенціалу на національному та інституційному рівнях для
реалізації програм міжнародної співпраці ЄС; посилення синергії реалізації
проектів програм ЄС і програм інших міжнародних організацій і фондів, що
сприяють комплексному розвитку інтернаціоналізації.
4. Розроблено модель реалізації в Україні програм міжнародної співпраці
ЄС як комплексного, багатокомпонентного механізму інтернаціоналізації вищої
освіти. Модель складається з трьох блоків (контекстного, функціонального і
результатного) та має рівневий вимір (глобальний, європейський, регіональний,
національний, інституційний рівні). Контекстний блок містить субблоки всіх
рівнів,

крім

інституційного.

Функціональний

та

результатний

блоки

складаються з двох відповідно структурованих субблоків (на національному й
інституційному

рівнях).

Обґрунтовано

структуризацію

субблоків

функціонального блоку. Функціонування модельного механізму завдяки
позитивним оберненим зв’язкам зумовлює безперервний циклічний розвиток
інтернаціоналізації вищої освіти. Підсумковим результатом є вищий рівень
інтернаціоналізації та інституційної спроможності закладів вищої освіти,
державно-управлінських, громадських й інших організацій та підвищення
привабливості й конкурентоздатності національної вищої освіти в Європі та
світі.
Моделювання механізму інтернаціоналізації вищої освіти України на
основі реалізації програм міжнародної співпраці ЄС показало його вагомий
позитивний

інструментальний

потенціал

впливу

на

розвиток

інтернаціоналізації та підвищення конкурентоздатності вищої освіти на
національному й інституційному рівнях. Разом з тим недосконалість складових
механізму інтернаціоналізації національної вищої освіти не дає змоги
використати механізм повною мірою.
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5. Запропоновано рекомендації щодо підвищення результативності
впровадження в Україні проектів програм міжнародної співпраці ЄС у вищій
освіті на національному та інституційному рівнях за такими напрямами:
– політичний: розробити національну стратегію розвитку вищої освіти з
виокремленням складової з інтернаціоналізації вищої освіти для актуалізації
завдань проектів програм міжнародної співпраці щодо реформування вищої
освіти та їх прив’язки до реалізації стратегії з впливом на національний план
розвитку країни;
– законодавчий: удосконалити нормативно-правову базу, передусім
гармонізувати відповідні норми Бюджетного, Податкового та Митного
кодексів,

валютного

законодавства

щодо

розпорядження

власними

надходженнями, зокрема міжнародними грантами, закупівлі товарів і послуг у
межах

впровадження проектів міжнародної

співпраці, виконання ролі

грантоотримувача із забезпеченням результативного управління проектами
програм міжнародними співпраці, звільнення іноземних учасників проектів
міжнародної співпраці ЄС у сфері вищої освіти і науки від сплати візових
зборів задля збільшення участі студентів з Європи в програмах обміну з
Україною через проведення відповідних консультацій та двосторонніх
договорів; Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність
стосовно учасників мобільності, окрім здобувачів вищої освіти, також науковопедагогічних, наукових, педагогічних та інших працівників, щодо переліку
академічної мобільності за місцем, типами та формою реалізації: викладання,
участь в освітніх та / або наукових проектах, провадження наукового
дослідження, підвищення кваліфікації, стажування, наукове відрядження,
наукове стажування, навчання за освітніми програмами ступеневої або
кредитної мобільності, практика, літня школа, участь у конференціях,
семінарах, форумах і симпозіумах, волонтерство; розробити проект нового
Закону України «Про міжнародну допомогу», де передбачити повний перелік
типів такої допомоги, їх координацію й зв’язок з пріоритетами реформ,
обов’язкового поширення результатів і міжпроектної співпраці, електронну
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реєстрацію в базі проектів і застосування пільг для (спів)виконавців.
– інституційному: застосовувати можливості університетської автономії
щодо прийняття відповідних документів про мобільність, міжнародну
співпрацю,

розвитку

людського

потенціалу;

розбудувати

потенціал

структурних підрозділів з міжнародної співпраці, академічної мобільності,
кафедр, модернізувати їх функції, використовуючи напрацювання проектів;
запровадити розвиток персоналу таких підрозділів через участь у програмах
міжнародної співпраці та заходах з розвитку інтернаціоналізації вищої освіти;
забезпечити

горизонтальну

співпрацю

між

відповідними

підрозділами,

керівництвом через розроблення процедур внутрішньої комунікації, алгоритму
відповідальності, етапів виконання проектів і забезпечення якості та
впровадження проектних результатів, їх активне залучення до реалізації
програм міжнародної співпраці на всіх етапах, забезпечуючи внутрішню
координацію

обміну

досвідом,

міжпроектну

взаємодію,

ефективне

використання ресурсів задля впровадження та синергії результатів проектів
через регулярні зустрічі команд проектів, заходи для працівників і студентів
щодо проектної діяльності та її результатів, поширення відповідної інформації
українською та англійською мовами через сайти закладів; просувати на
міжнародний освітній ринок спільні освітні програми, розроблені в межах
проектів програм міжнародної співпраці, з метою залучення іноземних
студентів; запровадити спільне використання університетами-партнерами
придбаного за проектами сучасного обладнання і програмного забезпечення.
– управлінсько-організаційний: проводити системні заходи з модернізації
вищої освіти в контексті інтернаціоналізації за участі відповідальних
представників закладів вищої освіти – учасників програм міжнародної
співпраці ЄС і Міністерства освіти і науки України як головного бенефіціара
програм міжнародної співпраці ЄС у вищій освіті й інших організацій з метою
вироблення пропозицій з підготовки проектних заявок та їх синергії за
пріоритетними напрямами реформ, забезпечення відкритого доступу до
результатів проектів через вдосконалення та постійне оновлення офіційного

183

порталу координації міжнародної допомоги України: www.openaid.gov.ua;
упровадити електронну реєстрацію таких проектів; включити до переліку
індикаторів оцінювання діяльності закладів вищої освіти, зокрема при
розбудові

національного

університетського

рейтингу,

показники

з

інтернаціоналізації вищої освіти: участь у проектах програм міжнародної
співпраці тощо; розробити спеціальні керівництва/інструкції з проведення
державного нагляду та контролю діяльності закладів вищої освіти з
урахуванням особливостей реалізації проектів міжнародної співпраці, зокрема
стосовно цільового використання коштів гранту, розміру виплат добових,
оплати виконаних робіт, застосування пільг для проведення закупівель товарів і
послуг, звітування донору; розробити спеціальне керівництво/інструкцію з
ввезення в Україну товарів і послуг у межах виконання проектів міжнародної
співпраці; підготувати спеціальне керівництво/інструкцію щодо міграційних
особливостей в межах мобільності учасників проектів міжнародної співпраці;
упровадити технічні зміни в Єдиній державній електронній базі з питань освіти
для забезпечення академічної мобільності.
Проведене дослідження не вичерпує всіх питань реалізації програм
міжнародної співпраці ЄС як механізму інтернаціоналізації вищої освіти. Для
подальшого наукового пошуку перспективними є проблеми оцінювання якості
змісту, запровадження і впливу результатів проектів програм міжнародної
співпраці ЄС та інших міжнародних організацій, забезпечення їх ефективної
координації і синергії на регіональному, національному та інституційному
рівнях.
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ДОДАТКИ
Додаток А
Приклад Положення закладу вищої освіти про реалізацію проектів програм
міжнародної співпраці ЄС та управління коштами грантів.
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОЕКТІВ ПРОГРАМ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ ЄС
ТА УПРАВЛІННЯ КОШТАМИ ГРАНТІВ
1.

Це Положення встановлює порядок реалізації проектів програм

міжнародної співпраці та управління коштами грантів на виконання стратегії
інтернаціоналізації та стратегії розвитку ЗВО в межах реалізації проектів
програм міжнародної співпраці.
2.

Цілі, завдання та загальні правила забезпечення реалізації проектів

програм міжнародної співпраці та управління коштами грантів повинні
відповідати принципам доброчесності, неприбутковості, відповідальності та
якості виконання своїх зобов’язань перед іноземними та вітчизняними
партнерами і міжнародними організаціями, мотивувати наукових, науковопедагогічних, педагогічних та інших працівників, здобувачів вищої освіти до
саморозвитку та активної участі у міжнародній діяльності ЗВО.
3.

Для

виконання

проектів

підписуються

відповідні

грантові,

партнерські, міжінституційні угоди чи інші типи документів, які необхідні для
їх впровадження.
4.

Для

забезпечення

ефективного

управління

та

цільового

використання коштів проекту програми міжнародної співпраці складається
деталізований внутрішній кошторис, що має відповідати бюджету та витрат на
діяльність проекту і забезпечення сталості результатів, затвердженому та
узгодженому партнерством проекту, які не включені до Партнерської угоди, але
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узгоджуються додатково в межах і за правилами програми міжнародної
співпраці.
5.

Цільове використання забезпечення коштами гранту проекту

програми міжнародної співпраці ЄС передбачає використання коштів, у тому
числі отриманих понад запланованого бюджетом проекту обсягу за рахунок
зміни курсу обміну валюти, за рахунок надлишкових коштів тощо, на
проведення додаткових заходів відповідно до мети та завдань проекту,
залучення більшої кількості працівників і студентів до академічної мобільності
та інших заходів за проектом, придбання відповідного обладнання, розроблення
навчально методичного забезпечення, покриття інших обґрунтованих витрат
задля ефективного та результативного виконання завдань і забезпечення
сталості результатів проекту програми міжнародної співпраці.
6.

Для

реалізації

проекту

програми

міжнародної

співпраці

створюються та затверджуються наказом керівника ЗВО робочі групи, що
складаються з виконавців проекту – працівників відповідних підрозділів, які
забезпечують доброчесне, якісне та своєчасне виконання зобов’язань і робіт
відповідно до завдань проекту задля розбудови потенціалу ЗВО.
7.

Нарахування оплати за виконані роботи, які зазначені в завданнях

проектів програм міжнародної співпраці ЄС фахівцям – працівникам ЗВО
проводяться згідно з умовами, визначеними у грантових, міжінституційних,
партнерських чи інших угодах відповідно до правил та особливостей реалізації
проектів програм міжнародної співпраці за конкретні досягнуті якісні
результати.
8.

Виплати для закордонних відряджень у межах реалізації проектів

програм міжнародної співпраці нараховуються згідно з умовами, визначеними
у грантових, міжінституційних, партнерських чи інших угодах відповідно до
правил та особливостей реалізації проектів програм міжнародної співпраці, а
також внутрішніх кошторисів ЗВО.
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9.

Участь у міжнародних заходах у межах реалізації проекту програми

міжнародної співпраці ЄС – викладання, навчальні візити, закордонні
стажування, семінари, тренінги, конференції, літні/ зимові школи, курси з
розвитку мовної компетентності тощо, – визнаються та зараховувати як
підвищення кваліфікації працівникам ЗВО у разі, якщо такі заходи
передбачають відповідні результати навчання, актуальні для професійного
розвитку працівників, підтверджені сертифікатом або іншим офіційним
документом та відбуваються не менше 5 днів протягом періоду виконання
проекту програми міжнародної співпраці. Сертифікати, або інші документи про
підтвердження участі, мають містити інформацію про назву та тип заходу,
тривалість, компетентності/результати навчання/ оцінки тощо.
10.

Визнання кредитів і періодів навчання для студентів в рамках

академічної мобільності відбувається відповідно до Закону України «Про вищу
освіту» та інструментів Болонського процесу (ЄКТС, НРК, Додатку до диплому
тощо) на основі зобов’язань міжінституційних договорів та інших угод на
навчання/практику та відповідних правил і інструкцій (Handbook) програм
міжнародної співпраці.
11.

Процедури і механізми визнання повідомляються та узгоджуються

з учасникам мобільності.
12.

Працівники і студенти, які взяли участь в проектах міжнародної

співпраці подать звіт про участь та зобов’язуються провести мін. один захід
(презентацію, семінар, тренінг, розробити модуль іноземною мовою, оновити
навчально-методичні матеріали тощо) для ЗВО щодо поширення досвіду участі
та впровадження отриманих результатів.
13.

Додатково, передбачити модернізацію освітніх програм для

вбудовування «вікна мобільності» та запланувати семестр вибіркових
дисциплін, та включити до переліку дисципліни з партнерських ЗВО для
забезпечення гнучкості побудові траекторії навчання і викладання та визнання.
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14.

Якщо передбачене обов’язкове оприлюднення результатів проектів

на офіційних Інтернет ресурсах міжнародних організацій, члени робочої групи
проектів зобов’язуються забезпечити вчасне подання необхідних матеріалів
відповідно до правил відкритої ліцензії і авторського права, в рамках
академічної доброчесності.
15.

Студенти зобов’язуються підготувати рекомендації для інших

студентів щодо особливостей мобільності за обміном на основі досвіду участі.
16.

Документи щодо участі працівників і студентів в проектах

розміщено на сайті ЗВО за посиланням (наприклад: процедури, умови
конкурсів, шаблони наказів, звітів тощо).
17.

Для проектів офіційно зареєстрованих як міжнародна технічна

допомога в Мінекономрозвитку України, подається відповідна звітність
головному бенефіціару проекту в Україні.
18.

Для проектів офіційно зареєстрованих як міжнародна технічна

допомога в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України закупівля
обладнання та інших робіт і товарів на виконання завдань проектів програм
міжнародної співпраці ЄС відбувається на основі правил та особливостей
визначених

міжнародними

організаціями

/

фондами

у

грантових,

міжінституційних, партнерських чи інших угодах, укладених в межах реалізації
програми міжнародної співпраці.
19.

У разі неповного, неналежного, не якісного або не виконання

зобов’язань проекту та застосування штрафних санкцій до проекту програм
міжнародної співпраці до партнерства проекту, всі члени робочої групи будуть
залучені до виконання зобов’язань.
20.

Контроль

за

виконанням

зобов’язань

виконавцями

проекту

програми міжнародної співпраці – членами робочих груп, якісну реалізацію
проекту та запровадження його результатів покладається на керівника проекту
від ЗВО та ректора ЗВО.
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Додаток Б
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ «РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ ВИЩОЇ
ОСВІТИ» ПРОГРАМИ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ ЄС ЕРАЗМУС+ [40*].
РОЗДІЛ 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПАРТНЕРІВ.
Якість співпраці.
Програма
професійної

міжнародної

підготовки,

співпраці

молоді

і

ЄС

Еразмус+

спорту

у

сфері

передбачає

освіти,

доброчесну

міжінституційну співпрацю рівноправних партнерів з Європи і інших країнсвіту. Всі деталі про програму визначено в Керівництві до програми Еразмус+.
Проекти з розбудови потенціалу вищої освіти є дієвим інструментом
інтернаціоналізації та слугують досягненню завдань стратегії розвитку закладу
вищої освіти та інших інституцій-партнерів. Це співпраця інституцій як
повноправних партнерів, а не окремих осіб. Проекти впроваджуються на основі
і повинні мати вплив на реалізацію стратегічних завдань на національному,
галузевому, інституційному та особистісному рівнях розвитку.
Принцип фінансування програми: більше автономії та відповідальності
закладам-партнерам проектів щодо управління коштами гранту, яка базується
на

партнерстві,

доброчесності,

довіри,

неприбутковості,

цільового

використання, належного відображення в фінансовій звітності руху коштів за
проектом, відкритості, рівного доступу до можливостей, доступності та
використання результатів, горизонтальній співпраці відповідних підрозділів
закладу, працівників, студентів, синергії з іншими проектами та програмами.
Разом з тим більше мають більше відповідальності за якість виконання
проектів, повне та вчасне виконання завдань, висока якість змісту, академічну
доброчесність та використання і сталість результатів.
Успіх проекту залежить від доброчесності, небайдужості, активності,
відповідальності кожного члена команди, підтримки керівництва та його
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розуміння можливостей та впливу результатів проекту на розвиток закладу та
інституційної горизонтальної співпраці. Всі реципієнти-виконавці проекту є
рівноправними партнерами та несуть повну відповідальність за якість
виконання

і

результатів.

Важливою

умовою

забезпечення

поширення

результатів, їх визнання та впровадження на національному та галузевому
рівнях є активна співпраця з головним бенефіціаром програми Еразмус+:
Міністерством освіти і науки України.
Якість діяльності та результатів проекту, включаючи змістовну частину,
будуть перевірятись Виконавчим агентством Європейської Комісії з питань
освіти, аудіовізуальних засобів і культури – ЕАСЕА та/або незалежними
аудиторами/експертами (за замовленням Європейської Комісії). Національні
Еразмус+ офіси проводять моніторинг проектів за замовленням ЕАСЕА (див.
деталі та рекомендації щодо проведення моніторингу проектів).
Відповідну змістовну та фінансову документацію проекту, всі розроблені
матеріали,

(розроблені/оновлені

освітні

програми,

навчально-методичне

забезпечення, підтвердження фактичного результату, здійснення і отримання
платежів) необхідно зберігати у кожного партнера (оригінал, або завірена
копія) на період до 5-ти років після офіційного закриття проекту – отримання
закладом-координатором фінального платежу проекту. Європейська Комісія
має право під час виконання і після закінчення проекту перевірити діяльність та
якість результатів проекту в кожній організації та країні партнерства.
Керівник закладу вищої освіти України та інших організацій країнпартнерів проектів (керівник організації на основі підписаного мандату) несе
повну відповідальність за виконання зобов’язань, цільове використання коштів
тільки

на

виконання

завдань

проекту,

неприбутковість,

доброчесне

впровадження проекту, якість результатів, їх впровадження і використання, їх
вплив на рівні закладу – для спільних проектів, для структурних проектів – на
інституційному, національному та галузевому рівнях.
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За неналежне, невчасне, неякісне або не повне виконання проектів
партнерство має право ініціювати виключення, або заміну такого партнера на
іншого та перерозподіл завдань і коштів. Також можуть бути застосовані
штрафні санкції: адміністративні – виключення з усіх програм фінансування ЄС
строком на 5 років, або фінансові – у вигляді відсоткового зменшення суми
гранту (див. документи: Керівництво до Програми Еразмус+, Грантова Угода).
Відповідно до положень Керівництва до програми Еразмус+, проектні
команди отримують гнучкість використання коштів (Unit Cost), разом з
великою довірою і відповідальністю за цільове використання коштів, за якісне
виконання завдань і зобов’язань, якість результатів та змісту, їх впровадження і
вплив на рівні закладу, галузі, системи країни.
Управління та реалізація проекту повинні відбуватись відповідно до умов
грантової, партнерської та міжінституційної угод, згідно національного
законодавства країн партнерів проекту, чітких, прозорих і зрозумілих правил,
механізмів і процедур, про що домовляються партнери на основі відповідних
зобов’язань, які в деталях визначаються в Партнерській Угоді (див. документ:
Рекомендації ЕАСЕА до шаблону Партнерської угоди з

перекладом

українською мовою).
Університет-координатор і всі організації-партнери проекту, повинні
забезпечити неприбутковість, цільове і доброчесне використання, прозорість,
зрозумілість, здійснення відповідних запланованих в бюджеті проекту виплат
та отримання коштів членами робочих груп проектів, які виконують завдання
проекту (відповідно до статей бюджету проекту) легкість у відслідковуванні
проведених розрахунків, відображення руху коштів у фінансовій звітності ЗВО
відповідно до законодавства України (та країни-координатора) на основі
визначених умов грантової та партнерської угоди, відповідно до правил
програми Еразмус+ (див. Розділ Виконавцям проектів – Beneficiary Space).
Відповідно до правил Програми Еразмус+, кошти перераховуються
виключно на рахунок закладів-партнерів проектів. При цьому важливо
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домовитись про строки та умови перерахунку коштів, наприклад: необхідні
кошти для відряджень задля забезпечення участі в міжнародних на
національних заходах проекту, перерахувати у місячний термін після
отримання коштів координатором-грантоотримувачем від ЕАСЕА; кошти на
заробітну плату перераховувати один раз на півроку (рік) за конкретні
досягнуті та якісні результати на основі поданих документів відповідно до
переліку. Важливо визначитись з ранніми термінами закупівлі обладнання, щоб
мати відповідну суму коштів для таких витрат в повному обсязі на початку
проекту, в іншому разі ЗВО змушені будуть використати свої кошти.
Задля ефективного управління коштами та цільового використання
можливої економії за статями бюджету (Unit Cost), рекомендовано складати
внутрішній кошторис на основі положення про міжнародну співпрацю та
реалізацію проектів міжнародної співпраці (див. Додаток А).
В межах адміністративної автономії, ЗВО можуть прийняти Положення
про міжнародну співпраці та реалізацію проектів міжнародної співпраці
(приклад положення див. в додатку А), яка створює можливість для
застосування правил Програми Еразмус+, на основі підписаних угод:
міжінституційних, грантових, партнерських чи інших.
Всі партнери проекту є рівноправними та несуть повну відповідальність
за якість виконання і результатів. Всі питання/ проблеми/непорозуміння, якщо
виникають, обговорюються і

вирішуються

спільно всім партнерством

відповідно до правил і механізмів визначених у Партнерській угоді, яка є
юридичним документом та має бути обов’язково підписана у перші 6 місяців
виконання проекту.
Всі

питання

щодо

змін

плану

реалізації,

переліку

обладнання,

запровадження нових заходів, зміни переліку обладнання, відповідальна особа
від організації-партнера повідомляє та письмово погоджує з координатором
проекту. Координатор проекту спілкується з відповідальною особою проекту
Виконавчого агентства – ЕАСЕА (ЕАСЕА Project Officer), який обов'язково
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письмово роз'яснює проблемні питання реалізації проекту, щодо фінансового
менеджменту та/чи надає погодження щодо змін. У разі виникнення критичних
ситуацій щодо вирішення проблем, всі партнери мають право звернутись
напряму до ЕАСЕА Project Officer.
Процедури узгодження зміни координатора, контактних осіб, партнера,
термінів реалізації та інших положень визначені у документах що регулюють
впровадження напряму з розвитку потенціалу вищої освіти (Erasmus+
Programme Guide, Grant Agreement, Guidelines, presentations from Grant Holders
meeting etc.).
Рекомендується створити робочу групу (за наказом керівника) для
реалізації проекту, прописати її склад, функції членів, відповідальність, строки
поширення інформації в своєму ЗВО, процедури і механізми забезпечення
якості та звітування (щоквартально, щопівороку) в ЗВО, механізми звітування
всіх партнерів перед координатором проекту. Важливою складовою успіху
впровадження проекту є забезпечення горизонтальної співпраці і координації
на рівні ЗВО, через залучення до робочої групи відповідних науковопедагогічних працівників для роботи над змістом та методологією, працівників
з фінансово-економічного відділу до роботи з фінансовими документами
проекту, з інших відділів, які відповідають за міжнародну співпрацю для
координації та адміністративної підтримки, студентів. Всі залучені працівники
закладу та студенти можуть отримувати кошти за відповідну конкретну
виконану роботу (результат, наприклад: підготували та подали пакет
документів для реєстрації, підготували договори для працівників ЗВОвиконавців проекту, підготували документацію для відрядження учасників,
подали документи для виплат за проектом до казначейства, підготували
навчально-методичних комплекс, розробили відповідні положення тощо).
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Якість змісту.
Впровадження програми Еразмус+ спрямоване на виконання положень
Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, законів України «Про освіту» і «Про
вищу освіту». Розробляючи чи модернізуючи освітні програми необхідно
запроваджувати інструменти Болонського процесу та комплексно підходити до
забезпечення

якості

результатів

проекту,

також

важливо

враховувати

можливість вбудовування «вікна мобільності» в освітні програми.
Всі інтелектуальні «продукти» результати проектів будуть доступні для
всього світу і відповідно необхідно забезпечити високу якість результатів, їх
сучасність та інноваційність.
Відповідні напрацювання проектів (наприклад, розроблені приклади
стратегій інтернаціоналізації ЗВО, оновлені, або нові освітні програми,
навчально-методичні матеріали, публікації, положення про створення та
діяльність нових підрозділів тощо) повинні бути завантажені на сторінці
проекту Порталу результатів проектів Європейського Союзу – EU Projects
Results Portal. На цьому порталі та в Керівництві до програми Еразмус+ можна
ознайомитись з умовами відкритої ліцензії, рекомендаціями щодо конфлікту
інтересів, прав інтелектуальної власності, захист персональних даних й доступу
до інформації. Важливо обговорити і визначити такі умови і правила для
проекту в Партнерській угоді відповідно до вищезазначених документів. Такі
матеріали будуть доступні для всього світу і відповідно потребує окремої уваги
якість результатів. Див. документи щодо регулюють впровадження напряму з
розвитку потенціалу вищої освіти (Erasmus+ Programme Guide, Grant
Agreement, Guidelines, presentations from Grant Holders meeting etc.).
Важливо вивчати та впроваджувати сучасний, саме європейський досвід
і відображати його серед рекомендованої літератури та використаних джерел.
Особливо, якщо в проекті передбачено закупівлю літератури, або доступ до
бібліотек та періодичних видань, обов’язковим є їх використання під час

229

Продовження дод. Б
підготовки навчально-методичних матеріалів для владання і навчання та
зазначення їх серед джерел для навчання студентів.
Виконавці з країн партнерів вивчають успішні практики, інноваційні/
новаційні освітні програми, методології, ресурси тощо, які запроваджуються та
якісно працюють у партнерів з Європи, які важливо запозичити та адаптувати,
необхідно використати під час роботи над змістом, методологією та іншими
складовими результатів проектів.
Рекомендується уважно перевірити ресурси використані для розроблення
освітніх програм, підготовки посібників і рекомендовану літературу для
студентів на предмет їх новаційності і щодо використання європейських
джерел партнерів.
Для всіх проектів, що отримують фінансування на проекти Еразмус+ з
розвитку потенціалу вищої освіти, мають як результат модернізовані освітні
програми, навчальні плани, курси, модулі тощо, обов'язково повинні
дотримуватись положень законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту»,
зокрема, урахування трициклової системи, запровадження інструментів
Болонського процесу для забезпечення якості та їх узгоджуваності між собою:
ЄКТС (Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи) з
особливою увагою до компетентністного підходу і формулюванню результатів
навчання

(competence-based

approach

&

measurable learning

outcomes),

узгодження зі освітніми стандартами, інших механізмів забезпечення якості –
рамок кваліфікацій (національною, галузевими), додатку до диплома, процедур
визнання тощо, відповідно до ESG 2015, інших документів Болонського
процесу та комюніке Міністерських конференцій). Обов’язковою умовою
покращення якості освіти є активне залучення організацій роботодавців для
забезпечення

практичного

компоненту

освітньої

програми,

визначення

конкретних потреб, переліку необхідних компетентностей потенційного
працівника тощо, їх залучення до робочих груп з модернізації змісту освітніх
програм.
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Корисна рекомендована література в оригіналі та з перекладом
українською мовою для обов’язкового ознайомлення – Національної команди
експертів з реформування вищої освіти (HERE).
Корисні матеріали і публікації задля ефективного запровадження
положень Закону України про вищу освіту українською мовою – Національної
команди експертів з реформування вищої освіти, які включають –
Методичні рекомендації щодо розробки освітніх програм; переклад
українською мовою Довідника користувача ЄКТС 2015 р. та Європейських
стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості, презентації щодо
запровадження інструментів Болонського процесу, матеріали міжнародних та
національних заходів команди та інші. Переклади Комюніке Паризької
конференції Міністрів вищої освіти.
Рекомендується контактувати з членами Національної команди експертів
з реформування вищої освіти відповідно до необхідної експертизи. Залучення
членів Національної команди експертів HERE до модернізації освітніх програм
та peer review (безкоштовно), вони мають відповідні компетентності,
проходили навчання досвіду ЄС та України. Важливо обов’язково включати до
робочих груп членів Національної команди в закладах де вони працюють, які
виконують проекти.
При підготовці навчально-методичного забезпечення (навчальний
план, робоча програма навчальної дисципліни (включаючи методи оцінювання
результатів навчання за видами робіт), методичні рекомендації (до дисципліни,
організації самостійної роботи студента/слухача, виконання творчих робіт),
лабораторні роботи, тестові завдання, навчальний посібник/конспект лекцій
тощо) використовувати матеріали і літературу ЗВО-партнерів з ЄС і тільки
сучасні джерела, які вказувати також серед рекомендованої додаткової
літератури. Звертаємо увагу, на важливість комплексного підходу до
навчально-методичного забезпечення, це не тільки розробка навчального
посібника чи курсу лекцій. Монографія, як правило, не є навчальним
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посібником, а є продуктом дослідження окремої особи (групи осіб) і не
фінансується програмою. Якщо такий ресурс підготовлено в рамках проекту,
то важливо щоб він був вказаний серед основних джерел рекомендованої
літератури для вивчення цільовою групою проекту.
Задля посилення синергії, міжпроектної співпраці та ефективного
використання

ресурсів,

рекомендується

обов’язково

використовувати

результати інших проектів, які було впроваджено за темою модернізації
системи забезпечення якості, наприклад: проект Темпус ALIGN див. деталі:
http://sumdu.edu.ua/int/en/international/international-projects/108-academicprojects/tempus/982;

проект

Erasmus+

CBHE

QUAERE:

http://projects.lnu.edu.ua/quaere/project-results/;
http://sumdu.edu.ua/int/en/international/1081
Корисні презентації щодо модернізації освітніх програм та інші матеріали
виконавцям проектів – кластерний семінар з забезпечення якості.
Важливо! Відповідно до Грантової угоди буде проводитись моніторинг
якості змісту матеріалів і, у разі якщо не було виконано, або замінено
виконання результатів та низька якість то можуть бути застосовані штрафні
санкції, що може призвести додатково до визнання виплат виконавцям
неприйнятними до відшкодування через невідповідну якість.
РОЗДІЛ 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (LEGISLATION).
Кошти проектів програми міжнародної співпраці ЄС Еразмус+ є коштами
міжнародної технічної допомоги – МТД і всі проекти повинні пройти
реєстрацію в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України (див. База
зареєстрованих

проектів

МТД).

Реєстрація

відбувається

паралельно

з

реалізацією проекту і не повинна перешкоджати виконанню зобов’язань по
проекту. Про неможливість і причини виконання зобов’язань за проектом (не
участь в заходах, неналежне використання кошт, затримки відшкодування
тощо) необхідно відразу повідомляти координатора проекту, щоб в
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подальшому це не призвело до штрафних санкцій для проекту. Також важливо
відразу повідомляти Національний Еразмус+ офіс, щоб прискорити вирішення
проблем. Невиконання зобов’язань може призвести до виключення партнера за
рішенням партнерства. Звертаємо увагу, що може постраждати репутація не
тільки закладу, а й країни та призвести до зменшення виділення фінансування
для її участі в програмі.
Важливо звертати увагу, що існує велика кількість підзаконних
нормативно-правових актів, для того, щоб визначити яким актом слід
керуватись у разі суперечності норм підзаконного нормативно-правового акту
нормам Закону України: юридична сила закону як основного джерела права,
його місце в системі нормативно-правових актів закріплені в Конституції
України ( 254к/96-ВР) див. деталі тут.
Якщо виникають сумніви щодо застосування процедур і механізмів,
рекомендуємо писати запит відповідним органам (наприклад, Державна
казначейська служба, податкова, Державна фіскальна служба, МЕРТ України
тощо), для запобігання непорозумінь під час перевірок діяльності ЗВО,
звертатись до Національного Еразмус+ офісу за допомогою.
Якщо немає валютного рахунку, для відкриття валютного рахунку в
державному банку потрібно документальне підтвердження від банку, що банк є
державним (лист, установчі документи та ін.). Підготувати заява на відкриття
рахунку і подати картку із зразками підписів.
Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження
Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у
національній та іноземних валютах» від 12.11.2003 № 492.
Наступний крок відкриття рахунку (субрахунку) за доходами від грантів у
органах Державного казначейства України для перерахунку коштів з валютного
рахунку: КПК 2201160, Фонд 03, код ККДБ 25020100 (Благодійні внески,
гранти та дарунки).
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Для фінансово-економічної служби ЗВО, відповідальна особа проекту
готує і подає наступні документи:
1) копія грантової та партнерської угоди з кошторисом підписані з
грантоотримувачем – нотаріально засвідчений переклад українською мовою;
2) реєстраційна картка проекту з планом закупівель з Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України (для того щоб в день надходження
коштів банк не продав 30% траншу) Постанова Правління Національного
банку України «Про затвердження Положення про заходи захисту та
визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті» від
2.01.2019 № 5,

Розділ ІІІ. П. 26 (шаблон листа та документів на сайті).

Необхідно звернути увагу координатора проекту щоб не надсилав кошти поки
проект не пройде реєстрацію (від подання документів на реєстрацію до
отримання картки реєстрації – 10 днів).
Для можливості легкого відслідковування руху коштів діяльності проекту
важливо в казначействі відкрити окремий рахунок, або субрахунок, якщо це не
можливо, то обов’язково в кожній операції, яка відноситься до діяльності
проекту прописувати номер проекту та назву (або акронім).
Коли кошти надходять на спеціальний валютний рахунок державного
закладу (як власні надходження, гранти тощо), необхідно відповідно внести
зміни до плану річного бюджету закладу.
Коли кошти надійдуть на валютний рахунок заклад від організаціїкоординатора, необхідно подати лист в банк (приклад) щодо застосування
пільг, кошти будуть зберігатись у валюті і продаж валюти здійснюватиметься у
разі необхідності та перерахуватиметься на казначейський рахунок у гривні.
Для цього подається заявка на продаж валюти (попередньо подати лист до
банку із зазначенням: номера партнерської угоди, предмету угоди та суми
надходження за угодою, а також окремий лист із зазначенням р/р в казначействі
для зарахування коштів від продажу валюти.
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У разі, якщо грантоотримувачем коштів від імені всіх партнерів (як
українських та і закордонних) є український заклад вищої освіти, то він має
забезпечувати переказування іншим бенефіціарам належних їм частин коштів
гранту, від стає резидентом-посередником.
Закон України «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018 № 2473VIII, введення в дію 7.02.2019 р.
Згідно зі статтею 1., вищевказаного Закону, до валютних операцій
відносяться операція, пов’язана з переходом права власності на валютні
цінності та (або) права вимоги і пов’язаних з цим зобов’язань, предметом яких є
валютні цінності, між резидентами, нерезидентами, а також резидентами і
нерезидентами, крім операцій, що здійснюються між резидентами, якщо такими
валютними цінностями є національна валюта. Валютні операції що підлягають
індивідуальній ліцензії перелічені в статті 9 Закону. Оскільки університетгрантоотримувач, як резидент-посередник не набуває права власності на кошти
інших бенефіціарів проекту (не існує переходу права власності на валютні
цінності при отриманні іноземної валюти від нерезидента в якості грантових
коштів), перерахування цих коштів як українським так і закордонним
бенефіціарам проекту не потребує отримання індивідуальної ліцензії Нацбанку
України.
Відповідно до Розділу IX підпункту 90 Постанови Правління Нацбанку
України «Про затвердження Положення про заходи захисту та визначення
порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті» від 2.01.2019 № 5
«…Ліміт, передбачений у пункті 89 розділу IX цього Положення, не
поширюється на такі операції резидентів (юридичних осіб/фізичних осібпідприємців): … 8) операції у випадках, передбачених у міжнародному договорі
України;…».
Документи.
Запровадження проектів Європейського Союзу в Україні регулюється
наступними документами.
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Міжнародний договір - Рамкова угода між Урядом України і Комісією
Європейських Співтовариств, яку ратифіковано із заявою Законом № 360-VI
(360-17) від 03.09.2008 р.) яка регулює застосування правил програми ЄС
Еразмус+, звільнення від оподаткування та інші пільги для проектів ЄС. Див.
переклад документу англійською мовою тут.
Грантова Угода з усіма додатками – є ключовим юридичним
документом для запровадження проектів програми Еразмус+. Важливо
отримати від грантоотримувача – координатора проекту копію Грантової Угоди
з додатками та детально і уважно ознайомитись. Відповідно до Грантової Угоди
координатор зобов'язаний надати копію всім членам партнерства (Шаблони
розміщено за посиланням тут, переклад українською мовою тут).
Партнерська Угода – є обов’язковим і ключовим юридичним
документом партнерства щодо правил, процедур, механізмів, зобов’язання, ролі
і відповідальності запровадження проектів. Така Угода повинна бути підписана
та надіслана ЕАСЕА не пізніше 6 місяців з початку діяльності проекту
(Шаблони розміщено за посиланням тут: переклад українською мовою тут.
Важливо в Партнерській угоді прописати період діяльності проекту та оплати
прийнятних

витрат,

починаючи

з

дати

підписання

Грантової

угоди

координатором та ще 2 тижні після дати завершення тривалості проекту для
оплати рахунків, які були виставлені під час періоду тривалості проекту. Якщо
університет з України є координатором проекту (грантоотримувачем) така
Угода разом з кошторисами є необхідною для перерахування коштів всім
партнерам

на

рахунки

організацій.

Рекомендується

узгодити

терміни

перерахування (наприклад, щоквартально витрати і план витрат на наступний
квартал) та звітності (підтверджувальних документів). Додатково, є можливість
заключити Меморандум про співпрацю, для прискорення процесу реєстрації
проекту (якщо затримується підписання Партнерських угод).
Європейський інструмент сусідства, див. документ за посиланням тут,
для країн Східного партнерства - тут; рос.мовою - тут).
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Угода про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом (Title V,
Chapters 23-26, Articles 430-445) див. документ тут.
Закон України «Про освіту» (укр.мовою, переклад англійською мовою)
Закон України «Про вищу освіту» (укр.мовою, переклад англійською
мовою).
Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок залучення,
використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги (з останніми
змінами) «Про створення єдиної системи залучення, використання та
моніторингу міжнародної технічної допомоги» від 15 лютого 2002 р. № 153
(переклад документу англійською мовою).
Згідно з Постановою №153 та статтями Бюджетного кодексу України
використання коштів гранту повинно бути цільовим, тобто кошти мають бути
використані виключно на ті заходи, що передбачені в проектній заявці,
грантовій, партнерській чи інших угодах. Заплановані оплати виконавців,
мобільності (відрядження), обладнання, публікації тощо є частиною проектних
заходів в межах міжнародної технічної допомоги і мають реалізовуватись
згідно з планом заходів проекту та бюджетом проекту на основі Грантової та
Партнерської угод. П.45 Постанови №153 «Реципієнт веде облік використаних
коштів, які надаються в рамках міжнародної технічної допомоги у вигляді
фінансових ресурсів (грантів), а бенефіціар за результатами моніторингу згідно
з додатком 3 до цього Порядку здійснює нагляд за цільовим використанням
міжнародної технічної допомоги». (Реципієнт – заклад вищої освіти, бенефіціар
– Міністерство освіти і науки України). Згідно з Постановою №153 всі проекти
кожні півроку, за рік та по завершенню проекту повинні подавати звіти –
Картки піврічного моніторингу головному бенефіціару – Міністерству освіти і
науки України до 10 січня/липня звітного періоду, див. деталі за посиланням
тут.
Реєстрація проекту відповідно до вищевказаної постанови регулює
наступне: проект матиме офіційний статус проекту Міжнародної технічної
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допомоги ЄС визнаного державою; головний бенефіціар – МОН України буде
ознайомлений з проектом і надаватиме підтримку реалізації проекту;
фінансово-економічний відділ організацій зможе регулюватись правилами
запровадження проектів МТД на основі Міжурядової Угоди ратифікованої
Законом України – Рамкова Угода між Урядом України та Співдружності
Європейських держав (відповідні статті Бюджетного кодексу, Податкового
кодексу, постанов Національного банку, Закону про публічні закупівлі тощо)
таким чином застосовуються правила Програми відповідно до Грантової угоди,
Партнерської угоди або іншої Угоди; кошти звільняються від податку на дохід
(20%); кошти звільняються від обов'язкового продажу (30%); закупівля
обладнання та послуги по субпідряду звільняються від митних та інших зборів,
плати за зберігання на складі митниці, ПДВ (20%) тощо; застосовуються
правила Програми щодо процедур закупівель (визначені в грантовій,
партнерській чи іншій угоді).
Бюджетний кодекс України:
Розділ І. Глава 1. Стаття 2. Пункт 15: власні надходження бюджетних
установ - кошти, отримані в установленому порядку бюджетними установами
як плата за надання послуг, виконання робіт, гранти, дарунки та благодійні
внески, а також кошти від реалізації в установленому порядку продукції чи
майна та іншої діяльності;
Розділ ІІ. Стаття 13.Пункт 4. Власні надходження бюджетних установ
отримуються додатково до коштів загального фонду бюджету і включаються до
спеціального фонду бюджету.
…підгрупа 1 - благодійні внески, гранти та дарунки…
Власні надходження бюджетних установ використовуються (з урахуванням
частини дев'ятої статті 51 цього Кодексу) на:
покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, що надаються
бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (за рахунок
надходжень підгрупи 1 першої групи)…;
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….організацію основної діяльності бюджетних установ (за рахунок надходжень
підгруп 1, 3 і 4 другої групи)…
Пункт 8. Платежі за рахунок спеціального фонду бюджету здійснюються в
межах коштів, що фактично надійшли до цього фонду на відповідну мету (з
дотриманням вимог частини другої статті 57 цього Кодексу), якщо цим
Кодексом та/або законом про Державний бюджет України (рішенням про
місцевий бюджет) не встановлено інше.
Стаття 29. Джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету
України в частині доходів (з урахуванням особливостей, визначених пунктом 1
частини другої статті 67-1 цього Кодексу) є…:
Пункт 13)… надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу,
урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ.
Стаття 30. Пункт 4. Кошти, отримані до спеціального фонду Державного
бюджету України згідно з відповідними пунктами частини третьої статті 15,
частини третьої статті 29 та частини третьої цієї статті цього Кодексу,
спрямовуються відповідно на:
Пункт 12) реалізацію програм допомоги Європейського Союзу, урядів
іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ (за рахунок
джерел, визначених пунктом 13 частини третьої статті 29 цього Кодексу);
Стаття 43. Пункт 7. Власні надходження державних і комунальних вищих
навчальних закладів, наукових установ та закладів культури, отримані як плата
за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні
внески та гранти, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в
територіальному органі Казначейства України, або на поточні рахунки у банках
державного сектору.
Пункт 8. Видатки спеціального фонду державних і комунальних вищих
навчальних закладів, наукових установ та закладів культури, що проводяться за
рахунок власних надходжень бюджетних установ, отриманих як плата за
послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески
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та гранти, здійснюються у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів
України.
Стаття 56. Пункт 6. Відображення в бухгалтерському обліку операцій,
пов’язаних із надходженням і використанням власних надходжень державних і
комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ та закладів
культури, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з
основною

діяльністю,

благодійні

внески

та

гранти,

здійснюється

у

встановленому порядку.
Стаття 87. 1. До видатків, що здійснюються з Державного бюджету України
(з урахуванням особливостей, визначених пунктом 5 частини другої статті 67-1
цього Кодексу), належать видатки на: 3) міжнародну діяльність;
Розділ 4. Пункт 25. Контроль за використанням бюджетних коштів щодо
власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів,
наукових установ та закладів культури, отриманих як плата за послуги, що
надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти,
здійснюється у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, див.
документ за посиланням тут.
Постанова Кабінету Міністрів України «Питання власних надходжень
державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ та
закладів культури: Про порядок розміщення на поточних рахунках в банках
державного сектору та використання

власних надходжень державних і

комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ та закладів
культури, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з
основною діяльністю, благодійні внески та гранти, та здійснення контролю за
використанням власних надходжень» від 2 вересня 2015 р. № 719.
Таким чином, статті бюджету проекту ЗВО розподіляє і витрачає
відповідно до мети і завдань за детальним кошторисом проекту базуючись на
умовах грантової, партнерської та інших угод (на оплату виконавців,
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відрядження працівників, обладнання тощо) за підтримки Міжнародного
договору – Міжурядової Рамкової Угоди (див. тут).
Податковий кодекс України – ПКУ:
Відповідно до пп. 136.1.15, 136.1 ст. 136 «…для визначення об’єкта
оподаткування не враховуються доходи: кошти або майно, що надходять у
вигляді міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до чинних
міжнародних договорів…».
Згідно з п. 3.2 ст. 3 «…якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість
якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що
передбачені ПКУ, застосовуються правила міжнародного договору…».
Відповідно до п.197.11 ст.197 «…звільняються від оподаткування ПДВ операції
із ввезення на митну територію України майна як міжнародної технічної
допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України…».
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та
фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я,
соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для
потреб їх фінансування» від 4 серпня 2000 р. № 1222.
Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII.
Закупівля обладнання здійснюється відповідно до річного плану. Річний план,
додаток до річного плану та зміни до них безоплатно оприлюднюються на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом п’яти днів з дня
їх затвердження. Стаття 6. Міжнародні зобов’язання України у сфері
закупівель, пункт 1. Якщо міжнародним договором України, згоду на
обов’язковість якого надано Верховною Радою України, передбачено інший
порядок закупівлі, ніж порядок, визначений цим Законом, застосовуються
положення міжнародного договору України (див. Лист від МЕРТ документ
тут). Закладу-партнеру обов’язково мати процедуру проведення закупівель
обладнання незалежно від суми договору необхідно підтвердити що було

241

Продовження дод. Б
застосовано відкритий та прозорий підхід до вибору постачальника і мати не
менше трьох пропозицій. Довідково, обладнання може бути придбаним на
основі

тристороннього

договору

між

установою-координатором,

постачальником і ЗВО – приклад на сайті тут). Отримання на баланс
обладнання згідно з трьохсторонньою угодою, потрібно наступні документи:
угода (координатор, постачальник і ЗВО); накладна; службове подання на ім’я
керівника від керівника проекту з проханням покласти на баланс; акт
приймання-передачі; Довідка про надходження у натуральній формі та
кошторис, чи довідка про зміни до кошторису (оформляється для подання до
органів ДКСУ).
Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до
граничних сум витрат на придбання …» від 9 серпня 2017 р. № 593, яка
обмежує можливості закупівель обладнання (а саме персонального комп’ютера)
в рамках наявних бюджетних коштів визначено рівень витрат до 20500 грн. (ця
Постанова не застосовується до проектів Міжнародної технічної допомоги,
відповідно до Міжурядової угоди (див. Лист від МЕРТ документ тут).
Постанова

Правління

Національного

банку

України

«Про

затвердження Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення
окремих операцій в іноземній валюті» від 2.01.2019 № 5, щодо звільнення від
обов’язкового продажу валютних кошт проектів Міжнародної технічної
допомоги: Розділ ІІІ. П. 26. «Обов’язковому продажу на міжбанківському
валютному ринку України не підлягають надходження в іноземній валюті:
4) за проектами (програмами) міжнародної технічної допомоги, що пройшли
державну реєстрацію;
5) за проектами, що здійснюються на підставі угод між Україною і
Європейським Союзом про участь України в міжнародних програмах
Європейського Союзу;
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6) за міжнародно-технічними програмами і проектами, зареєстрованими
відповідно до частин п’ятої і шостої статті 66 Закону України «Про наукову і
науково-технічну діяльність;…».
Для того щоб валюту не було продано банком, необхідно, написати
офіційного лист на ім’я керівництва банка з додатками: Рамкова угода,
Грантова угода, Партнерська угода. (шаблон листа та документів на сайті).
Необхідно звернути увагу координатора проекту щоб не надсилав кошти поки
проект не пройде реєстрацію (від подання документів на реєстрацію до
отримання картки реєстрації – 10 днів).
Щодо митного оформлення проектів міжнародної технічної допомоги та пільг
оподаткування:
Лист Державної фіскальної служби від 16.01.2016 № 765/6/99-99-19-0302-15, див. документ за посиланням тут.
Лист Державної фіскальної служби щодо застосування пільг
оподаткування товарів і послуг МТД: від 05.02.2016 № 2502/6/99-95-42-0315 (див. за посиланням тут).
Як приклад щодо повернення ПДВ, Лист Державної фіскальної служби
від 02.08.2016 № 13273/5/99-99-15-03-02-16 (див. документ за посиланням
тут).
Інші

внутрішні

(інтернаціоналізація),

документи

положення

про

ЗВО:

стратегія

міжнародну

розвитку

співпрацю,

ЗВО

правила,

механізми документи щодо політики участі в міжнародних проектах,
положення про мобільність, розвиток людського потенціалу тощо (в рамках
автономії ЗВО).
Корисні документи щодо академічної мобільності і оформлення
відряджень: Відшкодування витрат за проїзд та перебування (Travel costs and
costs of stay) відповідно до партнерської угоди та українського законодавства.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про ефективне використання
державних коштів» від 11 жовтня 2016 р. № 710 (дозволяється відрядження за
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кордон за рахунок Коштів спеціального фонду кошторису бюджетних установ,
отриманих на зазначену мету як гранти, міжнародна технічна допомога без
погодження з керівником органу державної влади, до сфери управління якого
належить підприємство, установа чи організація), пункт 20 **.
** Крім випадків, коли відшкодування витрат на відрядження за кордон
здійснюється в повному обсязі за рахунок сторони, що приймає, або за рахунок
коштів спеціального фонду кошторису бюджетних установ, отриманих на
зазначену мету як гранти, міжнародна технічна допомога, благодійні внески, а
також відряджень педагогічних, наукових та науково-педагогічних працівників
навчальних закладів та наукових установ, працівників національних закладів
культури, які здійснюються за рахунок спеціального фонду або власних доходів,
отриманих від провадження господарської діяльності, з метою розвитку
міжнародних взаємовідносин в галузі освіти, науки та культури, обміну
досвідом та співпраці із закордонними навчальними закладами, науковими
установами та закладами культури, участі педагогічних, наукових та науковопедагогічних працівників навчальних закладів та наукових установ у
міжнародних

олімпіадах,

виставках,

з’їздах,

конгресах,

конференціях,

забезпечуючи при цьому оптимальний кількісний склад відряджених та строки
їх перебування за кордоном.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про суми та склад витрат на
відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у
відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або
частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» № 98 від
02.02.2011 Ст. 6.
Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції
про службові відрядження в межах України та за кордон» 13.03.98 № 59 пункт
4.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення
про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 12.08.2015 № 579.
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Роз’яснення окремих пунктів Положення про порядок реалізації права на
академічну мобільність
Постанова Кабінету Міністрів України «Положення про умови
матеріального забезпечення осіб, направлених за кордон на навчання та
стажування» від 4 березня 1996 р. № 287.
Щодо практики застосування норм права у випадку колізії Мін'юст
України – Лист від 26.12.2008 № 758-0-2-08-19.
Податковий кодекс України Ст.170.9.1. пункт (а)., щодо перерахунку
вартості проживання та добових за кордоном окремо за кожен день проживання
/ перебування відповідно до офіційного курсу НБУ.
Постанова Кабінету Міністрів України «Інструкція про службові
відрядження в межах України та за кордон» від 4 березня 1996 р. № 287 Ст. 1,
Ст. 3, Ст. 4. (у редакції Наказу Міністерства фінансів України від 17.03.2011 №
362) Розділ І: Ст. 14; Розділ ІІІ: Ст. 1.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України» від 5 квітня 2017 р. № 227 (про
відрядження).
Наказ Міністерства фінансів «Про затвердження Змін до Інструкції про
службові відрядження в межах України та за кордон» від 28.07.2017 р. № 669.
Лист Міністерства освіти і науки України Керівникам навчальних
закладів І-IV рівнів акредитації, які належать до сфери управління Міністерства
освіти і науки України, Про закордонні відрядження від 23.05.2014 № 1/9-264.
Постанова Кабінету Міністрів України «Питання навчання студентів та
аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у
провідних закладах вищої освіти та наукових установах за кордоном» від 13
квітня 2011 р. № 411.
Щодо закордонного відрядження працівників (для підтвердження витрат на
придбання електронного авіаквитка та інше)
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Отримання коштів у валюті на відрядження. Для того щоб працівники
могли отримати авансом такі кошти з валютного рахунку закладу вищої освіти,
потрібно підготувати Наказ на відрядження, з вказанням мети (наприклад,
участь у семінарі «назва» на реалізацію проекту ЄС Еразмус+ «№ і назва»,
реєстраційна картка МЕРТ України №, дата реєстрації), ПІБ працівника(ів), на
що (проживання, транспорт, добові) скільки діб і у якій сумі. Подати документи
до банку, де відкрито валютний рахунок. Після повернення, необхідно подати
всі

відповідно

необхідні

підтверджувальні

документи

до

фінансово-

економічного відділу ЗВО. Наказ МФУ № 44 від 24.01.12 форма 4.2. Фінансовоекономічний підрозділ ЗВО повинний надіслати повідомлення та довідку щодо
валютних операцій до Державної служби казначейства в кінці місяця див.
Додаток 39 до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за
витратами (пункт 13.6). Наказ МФУ від 24.12.12 № 1407.
Якщо на момент відряджень кошти гранту ще не поступили на рахунок
ЗВО і працівник поїхав за свої кошти у відрядження на заходи проекту,
важливо щоб наказ про відрядження був оформлений, де вказано, що це
відрядження за кошти проекту ЄС Еразмус+ назва і № на виконання
Партнерської угоди №, дата. Після повернення відразу подати всі документи
щодо витрат до фінансово-економічного відділу зі службовою запискою, де
вказати які документи ви подаєте і просите повернути кошти після їх
зарахування на рахунок ЗВО. Обов’язково обговоріть з фінансово-економічним
відділом всі необхідні документи і кроки. При цьому важливо щоб у
Партнерській угоді були прописані всі зобов’язання сторін, включаючи і оплату
відряджень якщо ще кошти гранту не були отримані ЗВО.
Щодо оподаткування грантів з мобільності та порядку виплат,
призначених на мобільність див. детальні роз’яснення – Лист ДФС України
від 30.01.2015 №2809/7/99-99-12-01-03-17 «Щодо міжнародних договорів про
уникнення подвійного оподаткування» - основа Міжурядова Рамкова Угода).
Важливо орієнтувати всіх стипендіатів та працівників зберігати документи, що
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підвереджують реальні витрати (квитанції про оплату проживання, квитки,
місцевий проїзд тощо). Також звернутись до приймаючої сторони з проханням
надати довідку про сплату/звільнення/стягнення податків.
Корисні матеріали для виконавців проектів: шаблони договорів, підбір
нормативно-правової бази, процедури і шаблони для реєстрації проектів,
звільнення від ПДВ, митних зборів, продажу валютних коштів, переклад
українською мовою інструкцій Програми розміщено у розділі КА2 Проекти
співпраці – виконавцям на сайті НЕО в Україні.
РОЗДІЛ 3. ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ГРАНТУ.
Головними юридичними документами щодо впровадження проектів
програм міжнародної співпраці ЄС Еразмус+ є Керівництво до програми
Еразмус+, грантова, партнерська, міжінституційна угоди, інші матеріали
програми, законодавство ЄС, всіх країн-бенефіціарів – (спів) виконавців та
внутрішні інституційні положення і правила. Інструкції ЕАСЕА щодо
використання коштів гранту (Guidelines for the Use of the Grant), можуть бути
включеним як додаток до Партнерської угоди і матимуть силу юридичного
документу.
Кожен конкурс має свою специфіку правил, грантову та партнерську
угоди, необхідно застосовувати та керуватись документами відповідного
конкурсу:
для проектів 1-го конкурсу (виконання 2015-2018);
для проектів 2-го конкурсу (виконання 2016-2019);
Для проектів 3-го конкурсу (виконання 2017-2020);
Для проектів 4-го конкурсу (виконання 2018-2022).
Важливо! Вищевказана документація може дещо відрізнятись.
Є інструкції та грантові угоди для проектів без Додаткового компоненту
мобільності і окремо для проектів з Додатковим компонентом мобільності.
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Інструкції, правила, вимоги до ведення документації, механізми
використання статей бюджету, механізми оплати, вимоги до поширення
інформації, та інші правила запровадження проектів викладені в документах,
що

регулюють впровадження напряму з розвитку потенціалу вищої освіти

(Erasmus+ Programme Guide, Grant Agreement, Guidelines, presentations from
Grant Holders meeting etc.).
Переклад українською мовою вищевказаних документів, інструкцій,
шаблонів тощо розміщено на сайті НЕО в Україні. Детальне вивчення їх до
початку роботи, допоможе запобігти помилок та проблем під час реалізації
проектів.
Партнерська угода (Partnership Agreement)
Партнерська угода, є обов’язковим і ключовим юридичним документом
партнерства

щодо

правил,

процедур,

механізмів,

зобов’язань,

ролі

і

відповідальності організацій-партнерів щодо запровадження проектів. Така
Угода повинна бути підписана та надіслана до ЕАСЕА не пізніше 6 місяців з
початку діяльності проекту (рекомендації та приклад – переклад укр. мовою на
сайті). Якщо за якихось причин буде затримка підписання Партнерської угоди,
важливо щоб координатор проекту повідомив ЕАСЕА зі зверненням дозволити
подати угоди пізніше.
В тексті Угоди важливо вказати терміни тривалості проекту, звітування
та проведення остаточних розрахунків (додатково близько 10 місяців), графік і
умови виплат на відрядження, заробітної плати, закупівлі обладнання, вимоги
до проведення закупівель, важливо додати пункт про те, що надлишкові кошти,
які виникатимуть внаслідок різниці між реальними витратами та одиничною
вартістю, будуть використовуватись на реалізацію додаткових заходів і
діяльності проекту, задля впровадження результатів, забезпечення сталості та
розповсюдження інформації про результати. Прописати правила відкритої
ліцензії, правила захисту інтелектуальної власності, персональних даних й
доступу до інформації; зазначити відповідальність за якість матеріалів,
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відповідальність за академічну доброчесність та механізми виплат у разі
застосування штрафних санкцій. Наприклад, партнер, який невчасно, не в
повному обсязі, неякісно, недоброчесно виконав зобов’язання за проектом,
таким чином спричинить застосування штрафних санкцій буде нести
відповідальність та сплатить штрафні санкції в повному обсязі, спричинені
такими діями, у разі якщо вони будуть застосовані до проекту.
Рекомендується закладам вищої освіти, окремо скласти внутрішній
кошторис проекту для зручності використання бюджету проекту бухгалтерією
та ведення обліку коштів. Рекомендовано підготувати внутрішні правила
ведення документації для зручності звітування (наприклад, на початку
впровадження проекту, провести зустріч з фінансово-економічною службою
щодо підготовки необхідних документів для впровадження проекту, для
отримання кошт до/ чи після відрядження подається 1, 2, 3. (наприклад, лист
запрошення, переклад українською мовою готує відповідний підрозділ, наказ,
Individual Mobility form); для отримання оплати за виконану роботу
(результати), необхідно подати 1.2.3. (наприклад, заповнений Time Sheet, Joint
Convention, developed curricula etc.), звітування по формі … подаються…один
раз в квартал/ півроку, раз в квартал проводити координаційну зустріч з усіма
проектами щодо моніторингу діяльності, міжпроектної співпраці, синергії та
обміну досвідом тощо. Рекомендується зробити додатком до угоди інструкції з
використання коштів гранту.
Правила інтелектуальної власності і ліцензії відкритого доступу до
матеріалів і результатів проекту.
Відповідні напрацювання (наприклад, розроблені приклади стратегії
інтернаціоналізації ЗВО, освітні програми, підручники, публікації тощо)
повинні бути завантажені на сторінці проекту порталу Результатів проектів ЄС
– Erasmus+ Projects Results. На порталі ви можете ознайомитись з частими
запитання щодо прав інтелектуальної власності та доступу до інформації.
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Важливо визначити правила захисту персональних даних, використання
інформації, авторського права, доступу до результатів проекту в Партнерській
угоді відповідно до правил Керівництва до програми Еразмус+ (Erasmus+
Programme Guide, Grant Agreement, Guidelines, presentations from Grant Holders
meeting etc.). Запитайте у партнерів з Європи щодо їх досвіду з таких питань.
Проектна документація (Project Documentation)
Вся проектна документація (фінансова та змістовна) повинна обов'язково
зберігатись у закладі вищої освіти кожного з партнерів проекту протягом
п'яти років після закриття проекту ЕАСЕА. Документація включає, серед
інших, програми заходів, список учасників з підписами, матеріали презентацій,
протоколи зустрічей, поточні звіти, розроблені матеріали, описові та фінансові
звіти, договори, рахунки, акти виконаних робіт, квитки, квитанції, посадкові
талони, Joint Convension forms, Time Sheets, Mobility forms тощо. Документи
повинні зберігатись у всіх партнерів від України в оригіналі, або завірені
печаткою копії. (див. Erasmus+ Programme Guide, Grant Agreement, Guidelines,
presentations from Grant Holders meeting etc.).
Моніторинг поточних проектів (Field Monitoring)
Моніторинг проектів Темпус, Еразмус Мундус, Жан Моне, Еразмус+ (всі
напрями) проводиться Європейською Комісією, або за його дорученням
ЕАСЕА командою НЕО в Україні чи іншими організаціями. Моніторинг може
проходити, як під час тривалості проекту, так і протягом 5 років з офіційної
дати закриття проекту.
НЕО в Україні повідомляє координатора проекту та партнерів з України
щодо проведення моніторингу та надсилає офіційні листи керівнику закладу та
національному координатору проекту щодо узгодженої дати, мети, завдань
моніторингу,

інструкції

щодо

організації

моніторингу

і

необхідної

документації. Також повідомляє Представництво ЄС в Україні та МОН України
про проведення моніторингу і запрошує приєднатись.
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Під час моніторингу важливо, щоб проектні команди ділились
досягненнями, досвідом реалізації, як позитивним так і негативним. Особливу
увагу робили на існуючі проблеми чи перешкоди, щоб запобігти застосування
штрафних санкцій, якщо про такі проблеми не було повідомлено, але потім
буде виявлено під час перевірок ЕАСЕА.
Важливо партнерами з України надати приклади розроблених матеріалів,
звітів, фото обладнання та іншої документації для кращого розуміння
напрацювань проекту. Звертаємо увагу, що НЕО в Україні не перевіряє
фінансову документацію на предмет

її

відповідності

чи

правдивості

відображеної інформації, але дивиться наявність такої документації в закладі та
відповідності вимогам правил ЕАСЕА. Див. деталі Erasmus+ Programme Guide,
Grant Agreement, Guidelines, presentations from Grant Holders meeting etc.
Рекомендації як підготуватись до моніторингу, проект програми, детальні
інструкції ЕАСЕА, шаблони презентацій, а також на що потрібно звернути
увагу під час реалізації проектів розміщено на сайті НЕО в Україні за
посиланням, запрошуємо обов’язково ознайомитись тут.
Звіти (Reports)
Звіт до Виконавчого агентства ЕАСЕА (подає заклад-координатор). Усі звіти
по проекту, відповідно до Грантової угоди, необхідно подавати вчасно до
ЕАСЕА згідно форм розміщених за посиланням проектів відповідного
конкурсу: для проектів 1-го конкурсу (виконання 2015-2018 рр.), для проектів
2-го конкурсу (виконання 2016-2019 рр.), для проектів 3-го конкурсу
(виконання 2017-2020 рр.), для проектів 4-го конкурсу (виконання 2018-2022
рр.). Якщо за вагомих причин може бути затримка, для продовження періоду
звітності обов’язково для погодження координатор звертається до ЕАСЕА.
Всі фінансові звіти про використані кошти подаються в євро. Для звітів
до ЕАСЕА – Брюссель, курс переводу гривні у євро використовується
відповідно до курсу, визначеного ЄС в офіційному журналі Бюлетеня ЄС
InfoEuro за посиланням тут. Важливо документи готувати всім партнерством.
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Звертаємо увагу, що відповідно до правил використовується тільки два
курси обміну валютних надходжень – 1) фіксується на місяць отримання
координатором проекту (грантоотримувачем) першого траншу, 2) на місяць
отримання другого траншу (під час оплати за основу береться дата виписаного
рахунку на оплату).
Кожному закладу-партнеру в Україні, необхідно зберігати всі документи
(оригінали/ або завірені копії), які відносяться до Вашого закладу, включаючи
Joint Convention, Time Sheets, копії трудової книжки та договорів, Mobility
Forms, квитки, посадкові, квитанції, договори, рахунки, акти виконаних робіт,
акти передачі обладнання, виписку з інвентарної книги тощо 5 років після
офіційного закриття проекту.
Якщо, у виняткових випадках, для окремих партнерів, було погоджено з
ЕАСЕА і кошти в поточних проектах вже були перераховані на індивідуальні
рахунки працівників, то рекомендовано терміново кошти, які залишились за
статтями бюджету оплата роботи та проїзду і відрядження, перерахувати на
рахунок ЗВО. Щодо оплати за готель та купівлі квитків, організаціякоординатор може напряму оплатити в готель за проживання та купити еквитки, а добові перерахувати на рахунки ЗВО для виплат. Не рекомендовано
використовувати оплату готівкою. У разі, якщо було застосовано індивідуальні
рахунки раніше після відповідного погодження з ЕАСЕА, то, додатково до
вищевказаних документів, в ЗВО, обов’язково повинні зберігатись наступні –
лист від керівника закладу на координатора з обґрунтуванням причини
використання рахунків працівників, а не ЗВО; лист підтвердження від ЕАСЕА
про погодження такого механізму; договори працівників з закладомкоординатора; виписки з індивідуального рахунку про рух коштів; копії звітів в
податкову за оплату роботи та проїзд з відрядженням, копію квитанцій про
сплату податків зі всієї суми за виключенням сум підтверджувальних витрат
(квитанції, квитки, національні рамки добових). Потрібно бути готовими
пояснити та обґрунтувати причини не використання рахунків ЗВО для виплат.
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Проте можуть бути застосовані штрафні санкції, у разі необґрунтованості.
Якщо питання використання індивідуальних рахунків ставить будь який
партнер, то важливо відразу звернутись до НЕО в Україні для проведення
тренінгу/семінару/зустрічі з керівництвом та командою проекту щодо
вирішення питання управління коштами гранту ЗВО. Управління коштами на
університетському рахунку (а не індивідуальної особи) є зобов’язанням ЗВО.
Звіт головному бенефіціару - Міністерству освіти і науки України
(подає один з партнерів проекту з України).
Відповідно до Порядку залучення, використання та моніторингу
міжнародної технічної допомоги (Постанова Кабінету Міністрів України від
15.02.2002 №153), двічі на рік (до 10 січня/липня) обов'язково подається картка
піврічного моніторингу проектів одна на проект, або кожним реципієнтом
окремо, до Міністерства освіти і науки України, незалежно від того,
зареєстровано проект чи ні. Для забезпечення

заключного моніторингу

реципієнти в Україні подають підсумковий звіт (один на проект) про досягнуті
результати. Подають звіт у паперовому та електронному вигляді до
Міністерства освіти і науки України. Процедури та форми подання вказано за
посиланням тут.
РОЗДІЛ 4. РЕЄСТРАЦІЯ ПРОЕКТІВ. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОДАТКУ НА
ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (ПДВ), МИТНИХ ЗБОРІВ І ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД
ОБОВ’ЯЗКОВОГО ПРОДАЖУ ВАЛЮТИ.
Після подання та розгляду документів для реєстрація проектів,
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України видає Картку реєстрації
проекту, яку необхідно зберігати всім партнерам з України та надавати завірену
копію у разі потреби відповідним постачальникам послуг, обладнання тощо.
Процедура, шаблони і приклади документів розміщено на сайті НЕО в
Україні тут.
Довідково - перелік документів для реєстрації проектів:
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КА2 Розвиток потенціалу вищої освіти
Лист-звернення із зазначеними додатками, від українського закладу вищої
освіти, який подає клопотання до Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України. Обов'язково вказати всіх членів партнерства тільки від
України, а якщо грантоотримувач з України, то вказують партнерів з усіх
країн (наприклад, заклади вищої освіти, приватні організації, громадські
об'єднання тощо) – реципієнти, що отримують кошти.
Листи-звернення від інших українських реципієнтів-партнерів проекту
(без зазначення додатків)
Приклад листа-звернення (на сайті)
Додатки до листа-звернення повинні містити:
Копію Грантової угоди, мовою оригіналу і завірений переклад українською
мовою***.
Додаток № 1 до Грантової угоди Description of the action – Опис діяльності (з
завіреним перекладом***).
Копія двомовного Меморандуму або Партнерської угоди, підписаного між
усіма партнерами проекту в Україні та координатором проекту.
Приклад Меморандуму про співпрацю (двома мовами - на сайті).
Приклад Партнерської угоди (на сайті).
Оригінал листа від бенефіціара – Міністерства освіти і науки (МОН)
України про підтримку реалізації проекту.
План закупівель товарів, робіт та послуг, що будуть придбані за кошти
проекту - 2 примірники в оригіналі (засвідчені закладом-координатором
проекту та погоджений МОН України.
План закупівлі складається за формою згідно Додатку 5 до Порядку
залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги –
не потрібно деталізувати специфікацію.
План закупівель (Додаток 5 - Опис) - (на сайті).
Приклад оформлення Плану закупівель (Додаток 5) - (на сайті)
База планів-закупівель зареєстрованих проектів за посиланням тут
Для отримання листів-підтримки і погодження плану закупівель з МОН
України, заклад вищої освіти має звернутися до МОН України щодо надання
листа-підтримки та щодо затвердження плану закупівлі адресувати на
начальника управління міжнародного співробітництва та європейської
інтеграції, е-поштою копію надсилати на контакти (на сайті).
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Одночасно з підготовкою пакету документів, необхідно надіслати е-поштою
до Національного Еразмус+ офісу в Україні (office@erasmusplus.org.ua)
скановану версію (pdf) підписаного листа-звернення від закладу вищої освіти
та чернетку листа звернення до Представництва ЄС в Україні. Чернетка листа
підтримки від Представництва ЄС в Україні (англ./укр.мовами) - (на сайті). З
метою реєстрації проекту, документи подаються в паперовому вигляді та на
електронних носіях.
Повний пакет документів необхідно надіслати поштою на адресу
Національного Еразмус+ офісу в Україні. На пакеті вказати: «Документи для
реєстрації проекту (номер та повна назва проекту)».
Національний Еразмус+ офіс в Україні завіряє Грантову угоду своєю
печаткою і передає пакет документів до Представництва ЄС в Україні.
Представництво ЄС в Україні переглядає документи, готує лист підтримки
для надання в Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та
передає весь пакет документів.
Згідно Порядку, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
приймає рішення щодо реєстрації проекту протягом 10 робочих днів з
моменту отримання пакету документів.
Контакти в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України щодо
питань реєстрації проектів: Відділ технічної допомоги країн ЄС, департамент
координації міжнародних програм, Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України, контактний телефон +38 044 200 47 39 – внутрішній 3667; email: doroshenko@me.gov.ua
***див. деталі (на сайті).
Застосування пільг для проектів Міжнародної технічної допомоги
Податок на додану вартість (ПДВ) та митні й інші збори, плата за
зберігання на складі митниці товарів МТД є недопустимою витратою в рамках
впровадження проектів за будь-якою статтею бюджету, якщо не можливо
надати відповідну довідку від органів державної влади про їх необхідність.
Якщо потрібно застосовувати пільги, то необхідно повідомляти Державну
митну службу письмово про те, що товари (наприклад: обладнання та
література) придбано за кошти проектів міжнародної технічної допомоги та
застосовувати відповідну процедуру розмитнення.
Податковий кодекс України Стаття 136. Відповідно до Статті 136.1.15.
кошти або майно, що надходять у вигляді міжнародної технічної допомоги, яка
надається відповідно до чинних міжнародних договорів. Доходи, що не
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враховуються для визначення об'єкта оподаткування. (Але проект повинен бути
обов'язково офіційно зареєстрований). П.3.2 Податкового кодексу України
встановлено, що 3.2. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість
якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті,
що передбачені цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного
договору. (Міжнародний договір - Рамкова угода між Урядом України і
Комісією Європейських Співтовариств, ратифікована у 2008 р. Законом. 3.3.
Контракти, фінансовані коштом Співтовариства, не підлягають сплаті податку
на додану вартість, гербового, реєстраційного або інших аналогічних зборів в
Україні, незалежно від того, чи існують такі збори, чи вони повинні бути
впроваджені, і незалежно від того, чи ці контракти укладені з особами з
України чи інших країн). Проект повинен бути обов'язково офіційно
зареєстрований.
Важливо

щодо

закупівлі

обладнання:

роз'яснення

Міністерства

економічного розвитку і торгівлі України та Лист Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України.
Для звільнення обладнання та послуг від ПДВ та від митних зборів, у разі
завезення із за кордону, серед документів повинна бути Реєстраційна картка
проекту та додаткові документи. Механізми та процедури описані на сайті НЕО
в Україні за посиланням тут.
Також див. Лист Міндоходів від 21.02.14 р. № 4461/7/99-99-19-05-01-17
«Про митне оформлення міжнародної технічної допомоги» за посиланням та
Лист Державної Фіскальної Служби від 16.01.2016 № 765/6/99-99-19-03-02-15.
Лист

Державної

фіскальної

служби

щодо

застосування

пільг

оподаткування товарів і послуг МТД: від 05.02.2016 р. № 2502/6/99-95-42-03-15
«Постачання товарів/послуг у рамках проекту міжнародної технічної допомоги
(МТД) та в межах плану закупівлі товарів, робіт і послуг, що придбавають
виконавці проектів МТД за кошти МТД, не оподатковують ПДВ. У договорі
зазначають «Без ПДВ». За постачання товарів/послуг виконавцю проекту МТД
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постачальник складає податкову накладну на звільнену операцію та реєструє в
ЄРПН. Зокрема, у графі 9 такої податкової накладної постачальник зазначає код
пільги. За постачання товарів і послуг на митній території України
постачальник станом на 07.06.2017 зазначає: як МТД код пільги — 14060523;
що фінансують за рахунок МТД — 14060524. За постачання звільнених
операцій у межах МТД податкових зобов’язань відповідно до пункту 198.5
Податкового кодексу України не нараховують.
Щоб підтвердити застосування пільги з ПДВ під час постачань у межах
проекту МТД, постачальник зберігає копії: реєстраційної картки проекту,
засвідчену печаткою донора або виконавця проекту; плану закупівлі, засвідчену
печаткою донора або виконавця проекту; контракту на постачання товарів,
виконання робіт та надання послуг, засвідчену підписом і печаткою виконавця
проекту. У контракті зазначають, що товари, роботи і послуги придбавають
коштом проекту МТД та відповідають категорії товарів, робіт і послуг,
зазначених у плані закупівлі. У податковій декларації з ПДВ постачання
товарів/послуг у межах МТД, звільнених від оподаткування, постачальник
відображає у рядку 5 та у додатку 6 до декларації. лист від 10.11.2017 р.
№2580/6/99-99-15-03-02-15/ІПК Лист ДФС від 22.06.2017 № 782/6/99-99-15-0302-15/ІПК».

Джерело: https://www.golovbukh.ua/news/14279-yak-postachalniku-

skoristatisya-plgoyu-dlya-mjnarodno-tehnchno-dopomogi (Будь-яке використання
матеріалів можливе лише за наявності гіперпосилання).
Як приклад щодо повернення ПДВ, Лист Державної Фіскальної Служби
від 02.08.2016 № 13273/5/99-99-15-03-02-16, див. документ за посиланням тут.
Розмитнення обладнання
У разі завезення обладнання/літератури з держав ЄС необхідно на
митницю написати листа від отримувача в Україні, де серед іншого вказати, що
постачання відбувається в рамках проекту міжнародної технічної допомоги ЄС,
який офіційно зареєстровано як міжнародна технічна допомога, № і дата видачі
реєстраційної картки (додати копію), а також попросити прийняти на
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безкоштовний склад для зберігання на період оформлення належних
документів. Якщо організація-отримувач не акредитована на митниці, то для
оформлення митних документів, може бути залучений брокер (оплата за
рахунок проекту), якому потрібно надати всі необхідні документи.
Опис необхідних документів є в презентації за посиланням тут (автор –
Галина Табунщик, Запорізький національний технічний університет).
Звільнення від обов'язкового продажу валютних коштів
Державна реєстрація проекту (реєстраційна картка) є підставою для
звільнення від обов'язкового продажу на міжбанківському валютному ринку
України надходження в іноземній валюті за проектами (програмами)
міжнародної

технічної

допомоги,

що

пройшли

державну

реєстрацію

(Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження
Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих
операцій в іноземній валюті» від 2.01.2019 № 5,

щодо звільнення від

обов’язкового продажу валютних кошт проектів Міжнародної технічної
допомоги: Розділ ІІІ. П. 26. «Обов’язковому продажу на міжбанківському
валютному ринку України не підлягають надходження в іноземній валюті: …
4) за проектами (програмами) міжнародної технічної допомоги, що пройшли
державну реєстрацію; 5) за проектами, що здійснюються на підставі угод між
Україною і Європейським Союзом про участь України в міжнародних
програмах Європейського Союзу; 6) за міжнародно-технічними програмами і
проектами, зареєстрованими відповідно до частин п’ятої і шостої статті 66
Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність;…».
Для того щоб валюту не було продано банком, необхідно, написати
офіційного лист на ім’я керівництва банка з додатками: Рамкова Угода,
Грантова угода, Партнерська угода. (шаблон листа та документів на сайті).
Рекомендовано звертати увагу координатора проекту щоб не надсилав
кошти поки проект не пройде реєстрацію (від подання документів на
реєстрацію до отримання картки реєстрації – 10 днів). Реєстрація проекту
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жодним чином не впливає на використання коштів та реалізацію проекту і
проходить паралельно із виконанням проекту (якщо не потрібно застосування
пільг відразу), але на початку проекту.
РОЗДІЛ 5. ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРОЕКТ
(DISSEMINATION).
Важливо партнерам проектів від України на Інтернет-сайті закладу вищої
освіти (чи іншої організації), на головній сторінці розмітити логотип програми
з переходом на сторінку підрозділу, який відповідає за міжнародну співпрацю,
або в розділі «міжнародна співпраця» розмістити інформацію про проект
закладу українською і англійською мовами з відповідними контактами
відповідальної особи та посилання на сайт проекту. Логотип програми
Еразмус+ (та логотип проекту, якщо є) на головній сторінці з переходом на
веб-сторінку чи веб-сайт проекту дасть можливість зацікавленим сторонам
(викладачам, студентам і представникам громадянського суспільства) легко та
швидко знайти повну інформацію про проект, контакти і відповідальну особу.
Під час річних звітів керівників ЗВО про міжнародну діяльність не забувати
надавати інформацію про проекти програми ЄС Темпус, Жан Моне, Еразмус
Мундус, Еразмус+ та їх вплив на розвиток ЗВО. Важливо щоб інформація про
проекти та їх результати на сайті ЗВО зберігалась і після закінчення проектів з
вказанням відповідних досягнутих результатів і конкретного впливу на
інституційному та інших рівнях та посиланнями, де розміщено ці результати.
До уваги проектів наступні можливості поширення інформації в Інтернеті:
−

Erasmus+ Platform: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/;

−

www.mon.gov.ua на вебсайт Міністерства освіти і науки України (як

головного бенефіціара всіх проектів Еразмус+) – для цього необхідно уточнити
процедуру в університетському відділі зв'язків з громадськістю, або надіслати
анонс, прес-реліз, статтю і матеріали на поштову скриньку (на сайті);
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−

www.erasmusplus.org.ua веб-сайт НEО в Україні – для цього необхідно

надіслати е-поштою анонс або прес-реліз українською та англійською мовами
(office@erasmusplus.org.ua);
−

www.vnz.org.ua – освітній портал: Вища освіта – для цього необхідно

зв'язатись за контактами і надіслати е-поштою анонс або прес-реліз
українською мовою (vnzukr@gmail.com);
−

та інші освітні або галузеві портали.
Інші

можливості:

Електронний

Інформаційний

бюлетень

з

євроінтеграційних питань Офісу віце-прем'єрки з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції України Контакти тут.
У публікаціях обов’язково дотримуватись правил візуальної презентації
(Visibility of projects and logo).
ПРАВИЛА ВІЗУАЛЬНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ - VISIBILITY RULES
Відповідно до Грантової та Партнерської угод всі співвиконавці проектів
повинні обов’язково дотримуватись правил візуальної презентації (Visibility of
projects, logo and special phrase). Наприклад, на сайтах, на кожному слайді
презентацій, промоційних матеріалах, банерах, розроблених матеріалах
навчально-методичного комплексу тощо. У разі відсутності логотипу та
відповідної фрази наведених нижче, можуть бути застосовані штрафні санкції у
вигляді зменшення суми гранту.
Обов’язковий логотип:
Обов’язкова фраза:
«This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein».
Співпраця з Міністерством освіти і науки України
Під час зустрічей проектних команд-виконавців в Брюсселі, представники
Генерального Директорату ЄС з питань освіти і культури звертають увагу на
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важливість співпраці проектів та Міністерства освіти і науки України задля
визнання, поширення, використання результатів проектів на національному
рівні та їх активної участі. Для структурних проектів така співпраця
обов’язкова, у разі, якщо Міністерство освіти і науки України під час реалізації
проекту зробить висновок про неякісне виконання завдань, то може ініціювати
вихід із партнерства, таким чином проект може бути закрито і застосовані
штрафні санкції. Рекомендовано запрошувати представників МОН України на
заходи, направляти інформацію е-поштою для поширення через їх веб-сайт,
інформувати про конкретні результати/продукти, які важливо поширювати
серед інших закладів і організацій. Для цього написати е-поштою листа
запрошення/звернення з зазначенням назви проекту та короткого опису, а
також очікувань від участі МОН в Україні під час заходу тощо (на сайті).
Якщо потрібна допомога у встановлені зв’язків з МОН України,
звертатись до НЕО в Україні.
Співпраця між поточними проектами (Inter-project cooperation)
Звертаємо увагу на важливість горизонтальної співпраці з діючими та
завершеними проектами, особливо в своєму ЗВО та по схожій тематиці для
синергії та уникнення дублювання, як зусиль так і матеріалів та оптимізації
використання ресурсів. Опис та контакти всіх проектів Темпус і Еразмус+
розміщено на сайті НЕО в Україні.
РОЗДІЛ 6. ВИТРАТНІ СТАТТІ БЮДЖЕТУ ПРОЕКТУ.
Всі статті витрат за бюджетом проекту є звичайні статті діяльності будь
якої організації: Staff Cost – оплата виконавців, Travel&Cost of Stay –
відрядження, Equipment – обладнання, Sub-Contracting – договори з іншими
організаціями за певні послуги (переклад, розробка веб-сайту, публікації, аудит
тощо), тому Європейська Комісія передбачає, що організація партнер працює у
правовому полі національного законодавства України, враховуючи специфіку
інших країн-партнерів, в рамках правил Програми ЄС Еразмус+, зберігаючи
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оригінали всієї необхідної документації відповідно до законодавства України і
додатково має декілька специфічних форм для заповнення і подання
англійською мовою (Joint Convention Form, Time Sheet, Mobility Form, Finance
reporting XL tables).
Відповідно до правил Програми партнерам надано більше фінансової
автономії і відповідальності щодо управління проектом та використанням
коштів гранту, особливо що стосується підходу Unit Cost – вартості за
одиницю/ одиничної вартості. Разом з тим більше відповідальності за цільове і
доброчесне використання коштів на виконання завдань проекту. Детально
прописано рекомендації щодо процедур проведення тендеру для закупівлі
обладнання, які, відповідно до національного законодавства, можливо
застосовувати для зареєстрованих проектів.
Витрати за статями, що обчислюються на основі вартості за одиницю –
Unit Cost передбачають підготовку і зберігання підтверджувальних документів
задля підтвердження результатів, що діяльність проведено якісно і досягнуто
конкретний результат, відповідні виплати здійснено, або відбулась конкретна
подія, на яку було витрачено кошти на відрядження і проїзд. Також необхідно
зберігати підтвердження того що оплату здійснено. Деталі про статті витрат,
підтверджуючі документи, механізми оплати та інші правила див. Erasmus+
Programme Guide, Grant Agreement, Guidelines, presentations from Grant Holders
meeting etc.
Оплата виконавцям завдань проекту (Staff Cost) – UNIT COST
Відповідно до правил програми, координатор і всі партнери проекту,
повинні забезпечити неприбутковість, прозорість, зрозумілість, отримання
кошт відповідним працівником, легкість у відслідковуванні Європейською
Комісією проведених розрахунків та відображення в звітуванні ЗВО відповідно
до законодавства України (або/та країни-координатора) в рамках правил
програми (Erasmus+ Programme Guide, Grant Agreement, Guidelines, presentations
from Grant Holders meeting etc).
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Механізми, процедури і рівень оплат зазначається в Партнерській угоді.
Відшкодування за результати виконання завдань проекту може отримувати
працівник, який вже працює в закладі або, за рідким виключенням, залучений
додатково працівник на виконання завдань проекту, але обов’язково в обох
випадках мають трудові відносини з ЗВО – Трудова угода, цивільно-правова
угода, або за сумісництвом, що повинно бути (за зверненням ЕАСЕА)
підтверджено відповідними документами (додатково на виконання конкретних
завдань проекту з працівником може бути укладено: цивільно-правову угоду,
договір підряду, на виконання робіт, авторський договір (приклад тут) з метою
легшого відстеження оплат та оптимізації витрат).
Документи, що підтверджують відносини з працівником – трудова угода,
або інший документ з місця роботи, де є копія наказу про зарахування на
роботу і підтвердження, що був задіяний до виконання проекту (№, назва),
копія трудової книги тощо. Незалежно від того, чи заключали окремий договір
з працівником для виконання завдань проекту, виконавець повинен мати
трудові відносини з ЗВО – партнером проекту.
Всі податки сплачуються відповідно законодавства України згідно типу
трудових відносин.
Приклад рамок оплат і оподаткування виконавців проекту:
Викладач /
Технічний
Адміністративний
Менеджер
Тренер /
працівник
працівник
Дослідник
Розмір ставки програми для виконавців з території України, яка визнана
міжнародним правом
108 євро
80 євро
57 євро
45 євро
Трудова угода / цивільно-правова угода – оподаткування
(18% - ПДФО; 1,5% - військовий збір; 22% - ЄСВ (з фонду заробітної плати)
69,02 євро
46,07 євро
37,61 євро
29,69 євро
Авторська угода (за розроблені матеріали НМК тощо) 18% - ПДФО, 1,5% військовий збір
64,4 євро
-
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В окремих країнах, в дуже виняткових випадках, якщо, за вагомих
аргументованих причин чітко визначених керівником закладу письмово на
бланку ЗВО до координатора проекту, було погоджено з ЕАСЕА (отримано
офіційний дозвіл) і зафіксовано в Партнерській угоді, що оплата за роботу, чи
відрядження надходила на рахунки працівників закладу. Відповідальність за
діяльність і якість результатів проекту, відображення в бухгалтерському обліку
ЗВО, правильність фінансових розрахунків в цьому випадку завжди несе, перш
за все, керівник закладу, який повинен роз’яснити працівникам, які звітні
підтверджувальні документи, вони повинні надавати для звітності ЗВО
Європейській Комісії. ЗВО повинен буде підтвердити відображення операцій в
звітності ЗВО. Відповідні працівники несуть відповідальність за якісне
виконання завдань, підготовку необхідних документів координатору проекту
(наприклад, конкретні результати – матеріали, публікації, звіти тощо, виписки з
банку про рух коштів). Працівник надає копію декларації та квитанції про
сплату податків

(1 раз на рік до 01.05 виконавцем особисто подається

Декларація про майновий стан та доходи і сплачується відповідний податок,
включаючи з коштів на відрядження за виключенням підтверджуваних
документів та різниці з рамок законодавства України). У виконавців повинні
бути укладені договори з організацією координатора, бо кошти надходять від
юридичної особи. Формулювання призначення платежу для зарахування на
банківські картки «оплата не пов'язана з підприємницькою та інвестиційною
діяльністю». (У разі затвердження такого механізму розрахунків ЕАСЕА –
Брюссель, це відповідальність та рішення між закладом-координатором проекту
і відповідним закладом-партнером). Програмою передбачено міжінституційну
співпрацю та розбудову потенціалу ЗВО, а не окремих осіб.
Не рекомендується використання такого механізму ЗВО України. Якщо в
ЗВО виконавці є проблеми отримання та управління коштами гранту Еразмус+,
важливо терміново про них повідомити Національному Еразмус+ офісу в
Україні та звернутись для проведення тренінгу для працівників фінансово-
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економічного підрозділу щодо управління коштами грантів через рахунки ЗВО.
З 2015 р. триває виконання таких проектів і жоден з ЗВО-партнерів письмово
такі причини не повідомив, тому ЕАСЕА має інформацію про відсутність
проблем управління коштами гранту ЗВО в Україні. Нагадуємо про можливі
штрафні санкції у вигляді зменшення коштів гранту за невиконання зобов’язань
ЗВО за проектом, які також включають і управління коштами гранту.
Детальні роз’яснення визначено в Erasmus+ Programme Guide, Grant
Agreement, Guidelines, presentations from Grant Holders meeting etc відповідного
конкурсу.
Рекомендовано робити оплату за конкретні досягнуті результати
(вимірювальні)

за

робочими

пакетами,

після

надання

відповідних

підтверджувальних документів, Joint Convention Forms, Time Sheets, та
конкретних розроблених матеріалів, звітів тощо.
Розмір ставки виплат по оплаті роботи персоналу проекту не повинен
перевищувати ставку визначену Інструкцією ЕАСЕА щодо використання
коштів гранту, та погоджену в Партнерській угоді на основі звичайної практики
організації. Рекомендується використовувати внутрішні правила ЗВО (якщо
такі є) наприклад, офіційна довгострокова політика ЗВО щодо участі
працівників у виконанні проектів міжнародної співпраці, щодо оплати робіт і
відряджень, яка застосовується для всіх проектів різних міжнародних
організацій та фондів (рішення керівного органу організації – наприклад,
Вченої Ради).
Під час діяльності проекту обов’язково ведеться Табель обліку робочого
часу робочої групи (Time-Sheet – template) відповідно до Erasmus+ Programme
Guide, Grant Agreement, Guidelines, presentations from Grant Holders meeting etc.,
в якому потрібно в деталях прописувати процеси і результати виконаної
роботи. Кожному ЗВО партнеру проекту обов'язково зберігати завірені
печаткою та підписом керівника закладу копії (або оригінали) відповідно
заповнених Joint Convention Form та інших документів.
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Рекомендовано погоджувати достовірність підпису. Шаблони розміщено
на

сторінці

виконавців:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/beneficiaries-

space/capacity-building-in-higher-education_en
Якщо такі механізми більш звичні фінансово-економічного підрозділу,
ЗВО може оформити проектну тему, як наукову для використання відповідних
механізмів фінансування працівників, але важливо, до отримання коштів на
рахунок ЗВО, обов’язково зареєструвати проект для звільнення гранту від
сплати податків на прибуток, при цьому ще може бути застосовано – Рамкову
угоду щодо науково-технічної співпраці.
Якщо ЗВО виконує декілька проектів, то відповідно механізми і політика
повинна бути однаковою.
Важливо! Обираючи банк для розміщення коштів по проекту, необхідно
вивчити його надійність, рекомендуємо звернути увагу на державні або
потужні банки і не ризикувати відкривати рахунки в невеликих, невідомих
банках (проблеми з банком не є форс-мажорною обставиною). Звертайте на це
увагу керівництва закладу. Деталі див в рамках правил програми (Erasmus+
Programme Guide, Grant Agreement, Guidelines, presentations from Grant Holders
meeting etc).
Витрати на відрядження включають харчування та проживання
(Cost of Stay) UNIT COST
Відповідно до правил програми, координатор і всі партнери проекту,
повинні забезпечити неприбутковість, прозорість, зрозумілість, отримання
кошт відповідним працівником, легкість у відслідковуванні Європейською
Комісією проведених розрахунків та відображення в звітуванні ЗВО відповідно
до законодавства України (або/та країни-координатора) в рамках правил
програми (Erasmus+ Programme Guide, Grant Agreement, Guidelines, presentations
from Grant Holders meeting etc).
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Якщо необхідно і є можливість у координатора сплачувати за проживання
учасників напряму готелю, наприклад, коли ще кошти не надійшли на рахунок
ЗВО то обговорити і зафіксувати це у Партнерській угоді.
Витрати на відрядження на виконання завдань проекту, включають
проживання, харчування, проїзд громадським транспортом, повинні бути
визначені в Партнерській угоді (не повинні перевищувати рівні вказані в
рамках правил програми (Erasmus+ Programme Guide, Grant Agreement,
Guidelines, presentations from Grant Holders meeting etc).
Отримувати кошти на відрядження на участь у заходах проекту можуть
лише працівники організацій-партнерів, які мають трудові відносини, що
повинно бути (за вимогою ЕАСЕА) підтверджено Договором тощо. Всі
партнери повинні зберігати завірені копії (або оригінали, де необхідно)
підтверджувальних документів: квитанції з готелю, виписки про сплату,
програму заходу, список учасників де є підписи, розроблені/ презентовані
матеріали фото тощо. Щодо е-документів да відрядження див.деталі тут.
Важливо, для отримання відшкодування добових обов’язково повинен бути
документ підтверджуючий проживання/перебування у країні та участі на
заходах. Обов'язково також зберігати заповнену Mobility Form (або завірену
копію).
Партнерство/ ЗВО-партнер може прийняти рішення щодо застосування
ставок виплат добових на основі максимальних ставок Програми Еразмус+ за
умови якщо український заклад вищої освіти має положення про проекти
міжнародно співпраці. Див. Додаток А.
Якщо

розмір

ставки

перевищує

національні

то

за

мінусом

підтверджуваних витрат (наприклад готель) ЗВО сплачує відповідний податок.
Корисні матеріали додатково до розділу 1. Єдина база податкових знань). Інші
корисні документи щодо відряджень у переліку нормативно-правової бази та за
посиланнями: Наказ МінФіну; Постанова Кабінету Міністрів України № 1411;
Суми коштів; Наказ Мінфіну.
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Приклад рамок оплат відряджень виконавців проекту:
ДОБОВІ для працівників
Брюссель
програми)

(рамки 120 євро/доба (проживання і харчування), з 15го дня
– 70; з 61-го дня – 50 євро

Брюссель
(рамки Проживання – рамки 200 Харчування – 50 USD
національного
USD
законодавства)
Різниця виплат, які є вищі нормативних рамок згідно національного
законодавства обкладають податками (між підтверджувальними витратами та
нац.рамками добових (18%, 1.5%).
Витрати на проїзд (квитки, віза тощо) Travel Cost - UNIT COST
Відповідно до правил програми, координатор і всі партнери проекту,
повинні забезпечити неприбутковість, прозорість, зрозумілість, отримання
кошт відповідним працівником, легкість у відслідковуванні Європейською
Комісією проведених розрахунків та відображення в звітуванні ЗВО відповідно
до законодавства України (або/та країни-координатора) в рамках правил
програми (Erasmus+ Programme Guide, Grant Agreement, Guidelines, presentations
from Grant Holders meeting etc).
Повна вартість проїзду в обидва боки обраховується в залежності від
відстані в калькуляторі: потрібно вибрати місце відправлення та прибуття
(наприклад: Київ-Львів; Харків-Брюссель тощо).
Приклад рамок оплат відряджень виконавців проекту:
Проїзд (рамки програми – приклад з калькулятора відстані)
RETURN TICKETS (в обидва боки)
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
Від 100 до 499 км 180 євро
Від 500 до 1999 км 275 євро
Е.g. Київ - Львів
E.g. Київ- Брюссель
Відповідно до національного законодавства можливі оплати реальних витрат
вартості проїзду, які можуть включати квитки; збори візових центрів, візові
збори; страховка; таксі, якщо до/з аеропорту години приїзду/від’їзду коли
немає громадського транспорту.
Оплата проїзду є виділеною бюджетною статтею, проводиться окремо
відповідно до найбільш економічного варіанту перельоту/ проїзду (приклади:
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напряму авіакомпанії, або через туристичну компанію, у цьому випадку
учасники отримують е-квиток, або відшкодовуються витрати, де це не
можливо). Уточніть у координатора, чи може їх заклад купувати квитки і
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надавати е-квитки учасникам. Витрати на проїзд можуть включати: квитки,
візи, страхування.
Всі партнери повинні зберігати завірені копії (або оригінали, де
необхідно) проїзних документів: квитки (поїзд, автобус, таксі, іншого виду
місцевого транспорту), квитанції, е-квиток, посадкові талони на літак (boarding
pass) тощо. Обов'язково також зберігати заповнену Mobility Form (або копію)
протягом 5-ти років після офіційного закриття проектів.
У разі, якщо відшкодування витрат після відрядження не є можливим
(наприклад

висока

вартість),

рекомендовано

писати

офіційні

листи

обґрунтування від керівництва ЗВО на координатора проекту з роз'ясненням
проблеми і проханням напряму викуповувати та надавати е-квитки та
сплачувати проживання в готелі.
Звертаємо увагу, що заклад може виплатити аванс на відрядження у євро,
але, після відрядження, за фактом, відшкодування можливе лише у
національній валюті – у гривні.
Щодо виплат витрат на відрядження у євро, бухгалтерія готує наказ про
відрядження, де вказуються працівники, дати, мета (обов’язково вказувати, що
проект МТД ЄС Еразмус+ № назва), місце, витрати та подає до банку
відповідне звернення. Див. Наказ МФУ № 44 від 24.01.12 форма 4.2. В кінці
місяця у державне казначейство подається довідка про операції у іноземній
валюті Додаток 39 до Порядку казначейського обслуговування державного
бюджету за витратами (пункт 13.6). Наказ МФУ 1407 від 24.12.12.
Якщо бухгалтерська служба ЗВО не має досвіду, рекомендовано написати
запит в казначейство/банк щодо роз’яснення процедури та необхідних
документів, та відразу звернутись до НЕО в Україні для проведення детальних
консультацій, зустрічей з відділом бухгалтерії.

269

Продовження дод. Б
Розрахунок днів відрядження за межами країни/по Україні.
Для розрахунку днів відряджень бухгалтерія керується Наказом від
13.03.1998 р. № 59 п.16.2 «16.2. Добові витрати за час перебування у
відрядженні відшкодовуються в межах затверджених сум:
а) за кожний день перебування у відрядженні, включаючи день вибуття та
прибуття, - за нормами, що встановлені для держави, до якої відряджено
працівника;
{Підпункт "б" підпункту 16.2 пункту 16 розділу III виключено на підставі
Наказу Міністерства фінансів № 669 від 28.07.2017}
б) якщо відряджений, перебуваючи в дорозі до іноземних держав, або
повертаючись з відповідної держави має пересадку на інший транспортний
засіб або зупинку в готелі (мотелі іншому житловому приміщенні) на території
України, то відшкодування витрат на відрядження за період проїзду територією
України здійснюється в порядку, передбаченому для службових відряджень у
межах України.
{Абзац перший підпункту "б" підпункту 16.2 пункту 16 розділу III із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 669 від
28.07.2017}
При цьому добові витрати з дня останньої пересадки на інший
транспортний засіб (вибуття з готелю, мотелю, іншого житлового приміщення)
на території України під час прямування у відрядження за кордон і до дня
першої пересадки на інший транспортний засіб (зупинки в готелі, мотелі,
іншому житловому приміщенні) на території України (включно) під час
повернення в Україну відшкодовуються за нормами, встановленими для
відряджень за кордон. У разі якщо день вибуття у відрядження або день
прибуття відрядженого працівника до місця постійної роботи збігається з днем
вказаної пересадки (зупинки), добові витрати за відповідні день вибуття або
день прибуття відшкодовуються за нормами, встановленими для відряджень за
кордон.
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У

разі

відсутності

такої

пересадки

(зупинки)

добові

витрати

відшкодовуються за кожний день відрядження, включаючи день вибуття та
прибуття, – за нормами, встановленими для відряджень за кордон».
Таким чином: днем вибуття у відрядження вважається день відправлення
поїзда, літака, автобуса або іншого транспортного засобу з місця постійної
роботи відрядженого працівника, а днем прибуття з відрядження – день
прибуття транспортного засобу до місця постійної роботи відрядженого
працівника. При відправленні транспортного засобу до 24-ї години включно
днем вибуття у відрядження вважається поточна доба, а з 0 години і пізніше –
наступна доба.
Приклади норм відповідно до національних правил наведено в таблиці,
варто зазначити, що кошти на проживання можуть бути витрачені вищі
відповідно до наказу керівника, де вказується обов’язково що фінансується за
рахунок коштів гранту проекту МТД (копія реєстраційної картки проекту).
Назва держави

Сума добових

Бельгія

50 дол. США

Гранична сума витрат на
найм житлового
приміщення за добу
(не більш як)
200 дол. США

В’єтнам

32 дол. США

90 дол. США

Ісландія

39 дол. США

160 дол. США

Монголія

39 дол. США

79 дол. США

Україна

60 грн.

600 грн.

Якщо готель і квитки купує грантоотримувач-координатор, а добові
сплачує ЗВО, який відправляє, то важливо правильно це відобразити в наказі на
відрядження, наприклад: окремим додатком розписати кошторис.
Додатково, якщо є внутрішнє положення про міжнародну співпрацю, то
можуть бути застосовані рамки програми та оподатковується (18% та 1,5%) як
додаткове благо – різниця між підтверджувальними документами і рамками
України (ДФ1).
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До оподатковуваного податком на доходи фізичних осіб доходу платника
податку – фізичної особи, яка перебуває у трудових відносинах із своїм
роботодавцем або є членом керівних органів підприємств, установ, організацій,
не включаються витрати на відрядження, не підтверджені документально, на
харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи (добові
витрати), понесені у зв'язку з таким відрядженням (добові): – у межах території
України, але не більш як 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен
календарний день такого відрядження, – для відряджень за кордон - не вище 80
євро за кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним
курсом гривні до євро, установленим НБУ, в розрахунку за кожен такий день
(п.п. 170.9.1 ст. 170 Податкового кодексу України). Статтею 8 Закону України
«Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 № 2629-VIII
визначено, що мінімальна заробітна плата з 01 січня 2019 р. становить 4173
гривні. Отже, в 2019 році неоподатковувана податком на доходи фізичних осіб
сума добових для відряджень у межах території України складає 417,3 грн. При
цьому сума збільшення розміру добових витрат на відрядження понад
встановлені

норми

включається

до

загального

місячного

(річного)

оподатковуваного доходу платника податку та, відповідно, відображається в
податковому розрахунку за ф. 1ДФ як додаткове благо (лист ДФС від
13.03.2017 № 5002/6/99-99-13-02-03-15, лист ДФС від 28.12.2016 № 28351/6/9999-13-02-03-15). Джерело: ДФС України.
Нарахування проживання й добових
Згідно Примітки до Додатку 1 П 2. до Постанови Кабінету міністрів
України від 2 лютого 2011 р. № 98 «Забезпечення працівників коштами у разі
відрядження за межі України здійснюється з урахуванням затвердженої суми
витрат на відрядження чи в сумі, еквівалентній зазначеній сумі в іноземній
валюті (в іноземній валюті держави відрядження або у вільно конвертованій
валюті) за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим

272

Продовження дод. Б
Національним банком на день подання уповноваженому банку розрахунку
витрат на відрядження. Важливо завчасно уточнити порядок, строки подання і
тип документів для оформлення відрядження й отримання авансу коштів під
звіт у ЗВО. Після повернення з відрядження відразу подається звіт з
підтверджувальними

документами

витрат

для

проведення

остаточних

розрахунків.
Неналежна підготовка, або відсутність наказу про відрядження, може
призвести до визнання таких коштів неприйнятними для бюджету проекту.
Працівник повинен їхати у відрядження на виконання завдань проекту, а не в
межах своєї відпустки.
Для відшкодування банківського збору при оплаті квитків ЗВО керуються
Наказом від 13.03.1998 р. № 59 пункт 4. «... У разі, якщо працівник застосував
платіжну картку для проведення розрахунків у безготівковій формі, йому
відшкодовується збір за переказ грошових коштів електронними засобами
(згідно з правилами платіжної системи) за наявності документального
підтвердження його сплати (виписка з карткового рахунку або інший документ
на паперовому носії, що підтверджує суму сплаченого збору)».
Перерахунок вартості проживання та добових за кордоном окремо за
кожен день проживання / перебування відповідно до офіційного курсу НБУ
здійснюється в ЗВО до Податкового кодексу України Ст.170.9.1. пункт (а).
Задля повернення коштів за відрядження, здійснені у попередньому році
коли кошти ще не надійшли на рахунок ЗВО. Оскільки офіційно проект
розпочався 14 жовтня, відповідно до Грантової Угоди, а кошти за проектом
надійшли в березні наступного року, то вся проектна діяльність, яка була
здійснена, починаючи з 15 жовтня, і передбачена бюджетом проекту, повинна
бути відшкодована. Кожен партнер підписав Партнерську угоду, де (для
прикладу) в Додатку ІІ, пункт 2, підпункт 2.1 ЗВО погодився і взяв на себе
зобов’язання щодо виплатити компенсації відряджень, здійснених, починаючи з
15 жовтня. Тому важливо після повернення з відрядження відразу подати всі
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звітні документи до бухгалтерії та написати службову записку про
відшкодування коштів після отримання гранту ЗВО.
Команда Прикарпацького національного університету імені Василя
Стефаника ділиться досвідом впровадження проекту з розвитку потенціалу
вищої освіти як організація-грантоотримувач (матеріали тут).
Про правила програми Erasmus+ Programme Guide, Grant Agreement,
Guidelines, presentations from Grant Holders meeting etc.
Обладнання (Equipment) – REAL COST.
Відповідно до правил програми, координатор і всі партнери проекту,
повинні забезпечити неприбутковість, прозорість, зрозумілість, отримання
кошт відповідним працівником, легкість у відслідковуванні Європейською
Комісією проведених розрахунків та відображення в звітуванні ЗВО відповідно
до законодавства України (або/та країни-координатора) в рамках правил
програми (Erasmus+ Programme Guide, Grant Agreement, Guidelines, presentations
from Grant Holders meeting etc).
Важливо пам’ятати, що обладнання є інструментом на виконання завдань
проекту, а не метою і повинно бути придбане якнайшвидше у першу половину
періоду виконання проекту (інакше може стати не прийнятними витратами).
Обладнання у рамках реалізації проектів купується відповідно до визначеного
переліку (який обговорюється з координатором проекту та може бути уточнено
чи переглянуто і обґрунтовано згідно з потребами ЗВО у обладнанні для
досягнення відповідних цілей проекту). Під час формування та уточнення
переліку обладнання зверніть увагу, що обладнання – це один із інструментів,
необхідних для досягнення завдань проекту: це можуть бути комп'ютери,
сервери, програмне забезпечення, симулятори, відеоконференц-обладнання,
професійні тренажери для лабораторій, моделі, також окреме дослідницьке
обладнання, але тільки з метою навчання тощо. Всі витрати на обладнання
мають бути без ПДВ (деталі у розділі реєстрація проектів).
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Обладнання може бути придбане у рамках тристороннього договору, де
Координатор проекту замовляє обладнання і перераховує кошти напряму
Провайдеру обладнання. Провайдер доставляє, встановлює та забезпечує
гарантійне обслуговування обладнання у визначений термін, а Отримувач –
приймає на баланс та використовую для виконання завдань проекту. (Приклад
договору розміщено на сайті).
Необхідне дотримання процедур тендеру (див. (Erasmus+ Programme
Guide, Grant Agreement, Guidelines, presentations from Grant Holders meeting etc).
Якщо проект зареєстровано в МЕРТ України, застосовуються правила ЕАСЕА
прописані в Інструкціях детально, важливо забезпечити прозорість відбору
постачальника та мати внутрішні процедури.
Якщо передбачено проектом закупівлю літератури, то під час формування
та уточнення списку сучасної літератури для придбання в рамках проектів,
важливо визначити перелік ресурсів, який буде корисний як для викладачів під
час підготовки та викладання, так і для студентів під час навчання. Важливо
обговорити з партнерами з Європи рекомендації щодо сучасних європейських
авторів-дослідників. Важливо відзначати цю ж літературу в списку Додаткових
рекомендованих/ використаних джерел.
Якщо необхідно доставити матеріали в Україну з інших країн, це
можливо зробити невеликими частинами (посилками) через різні кур'єрські
служби, у кожної з них можна уточнити умови щодо такого вантажу (або див.
розділ Розмитнення).
Якщо

перелік

запланованого,

літератури

координатору

та/чи

потрібно

обладнання
обов'язково

відрізняються
отримати

від

письмове

погодження від Виконавчого агентства EACEA.
Процедура, механізми та вимоги до проведення тендеру та закупівель
детально прописана у відповідному розділі Інструкцій ЕАСЕА з використання
гранту, важливо обов’язково ознайомитись з підтверджувальними
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документами, які потрібно зберігати у кожного партнера з України. Деталі див.
в Інструкціях ЕАСЕА щодо використання гранту.
Важливо! «Постачання товарів/послуг у рамках проекту міжнародної
технічної допомоги (МТД) та в межах плану закупівлі товарів, робіт і послуг,
що придбавають виконавці проектів МТД за кошти МТД, не оподатковують
ПДВ. У договорі зазначають «Без ПДВ». За постачання товарів/послуг
виконавцю проекту МТД постачальник складає податкову накладну на
звільнену операцію та реєструє в ЄРПН. Зокрема, у графі 9 такої податкової
накладної постачальник зазначає код пільги.
За постачання товарів і послуг на митній території України постачальник
станом на 07.06.2017 зазначає: як МТД код пільги — 14060523; що фінансують
за рахунок МТД — 14060524. За постачання звільнених операцій у межах МТД
податкових зобов’язань відповідно до пункту 198.5 Податкового кодексу
України не нараховують.
Щоб підтвердити застосування пільги з ПДВ під час постачань у межах
проекту МТД, постачальник зберігає копії: реєстраційної картки проекту,
засвідчену печаткою донора або виконавця проекту; плану закупівлі, засвідчену
печаткою донора або виконавця проекту; контракту на постачання товарів,
виконання робіт та надання послуг, засвідчену підписом і печаткою виконавця
проекту. У контракті зазначають, що товари, роботи і послуги придбавають
коштом проекту МТД та відповідають категорії товарів, робіт і послуг,
зазначених у плані закупівлі. У податковій декларації з ПДВ постачання
товарів/послуг у межах МТД, звільнених від оподаткування, постачальник
відображає у рядку 5 та у додатку 6 до декларації лист від 10.11.2017 р.
№2580/6/99-99-15-03-02-15/ІПК Лист ДФС від 22.06.2017 № 782/6/99-99-15-0302-15/ІПК»

Джерело: https://www.golovbukh.ua/news/14279-yak-postachalniku-

skoristatisya-plgoyu-dlya-mjnarodno-tehnchno-dopomogi (Будь-яке використання
матеріалів можливе лише за наявності гіперпосилання).
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Якщо закупівлю проводить один партнер на всіх, необхідно передбачити
час та ознайомитись з процедурами передачі такого обладнання у МОН
України, важливо проконсультуватись у відділі з питань обліку державного
майна МОН України за телефоном:+380444814787.
Субпідряд (Sub-contracting) - REAL COST
Відповідно до правил програми, координатор і всі партнери проекту,
повинні забезпечити неприбутковість, прозорість, зрозумілість, отримання
кошт відповідним працівником, легкість у відслідковуванні Європейською
Комісією проведених розрахунків та відображення в звітуванні ЗВО відповідно
до законодавства України (або/та країни-координатора) в рамках правил
програми.
Кошти

гранту

повинні

використовуватись

ефективно,

тому

рекомендовано, по можливості, розглядати 3 пропозиції від постачальників
(робіт, послуг) та мати відповідну прозору процедуру відбору постачальників
товарів і послуг (див. Erasmus+ Programme Guide, Grant Agreement, Guidelines,
presentations from Grant Holders meeting etc).
Закупівля здійснюється відповідно до річного плану. Річний план,
додаток до річного плану та зміни до них безоплатно оприлюднюються на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом п’яти днів з дня
їх затвердження.
Якщо міжнародним договором України, згод зовнішньоекономічних у на
обов’язковість якого надано Верховною Радою України, передбачено інший
порядок закупівлі, ніж порядок, визначений цим Законом, застосовуються
положення міжнародного договору України (стаття 6) (кошторис, угода,
рахунок,

акт

виконаних

робіт

(наданих

послуг).

Згідно

із

ст.

189

Господарського кодексу України встановлено, що ціна є істотною умовою
господарського договору. Ціна зазначається в договорі у гривнях. Ціни у
зовнішньоекономічних договорах можуть визначатися і в іноземній валюті за
згодою сторін.
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Звільнення від ПДВ послуг відбувається тільки на основі Картки
реєстрації проекту.
Ця категорія є обмеженим інструментом для фінансування виняткових
витрат, які не можуть бути виконані партнерами проекту, і вимагає погодження
з ЕАСЕА (наприклад, аудит документації проекту, веб-дизайн та веб-сайти,
курси англійської мови для учасників проекту в тренінговій компанії, переклад
матеріалів, публікації навчально-методичного комплексу тощо). Деталі див.
(Erasmus+ Programme Guide, Grant Agreement, Guidelines, presentations from
Grant Holders meeting etc).
Співфінансування (Co-financing)
Співфінансування є обов’язковим, але ніякі підтверджуючи документи зі
звітом не подаються, окрім описового звіту про те, що саме було
співфінансовано і на яку суму. Можливо буде запит показати реальні
«продукти» співфінансування. Якщо не вистачає коштів гранту на виконання
запланованих завдань, то партнерство повинно забезпечити співфінансування
таких витрат, що рекомендовано зазначати в Партнерській угоді, так само як і
щодо можливих витрат на використання економії коштів гранту.
Співфінансованим може бути: фотокопіювання навчальних матеріалів та
іншої документації, необхідної для досягнення цілей проекту, Навчальнометодичний комплекс, поширення інформації (реклама в ЗМІ, рекламні
матеріали); оренда приміщень не партнерів проекту для заходів з поширення
інформації (лише за попереднім письмовим дозволом ЕАСЕА) канцтовари,
загальне копіювання, вартість поштових відправлень та телекомунікаційних
послуг, чи інші витрати що не входять до кошторису бюджету, але потрібні на
виконання завдань проекту тощо. Детальне роз’яснення див. Erasmus+
Programme Guide, Grant Agreement, Guidelines, presentations from Grant Holders
meeting etc.
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РОЗДІЛ 7. ПІДТРИМКА ДЛЯ КОМАНД ВИКОНАВЦІВ ПРОЕКТІВ ВІД
НАЦІОНАЛЬНОГО ЕРАЗМУС+ ОФІСУ В УКРАЇНІ.
Для підтримки впровадження програми міжнародної співпраці ЄС
Еразмус+ в Україні реалізується проект «Мережа Національних Еразмус+
офісів і національних команд експертів з реформування вищої освіти». НЕО в
Україні надає консультації щодо: національної нормативно-правової бази; щодо
особливостей впровадження проектів, оновлює інформаційні ресурси для
потенційних та поточних бенефіціарів проектів, здійснює переклад матеріалів
англійською і українською мовами, які можуть бути корисними для розбудови
потенціалу ЗВО України щодо впровадження реформ. Серед діяльності
проекту, надається, інформаційна підтримка: відповідні матеріали, публікації,
керівництва програми, законодавча база для реалізації проектів, реєстрація
проектів, моніторинг тощо українською і англійською мовами, база проектів
(Еразмус+, Темпус, Еразмус Мундус, Жан Моне) для синергії та співпраці.
Корисні матеріали і публікації задля ефективного запровадження
положень Закону України про вищу освіту українською мовою – Національної
команди експертів з реформування вищої освіти, які включають – Методичні
рекомендації щодо розробки освітніх програм; переклад українською мовою
Довідника користувача ЄКТС 2015 р. та Європейських стандартів і
рекомендацій щодо забезпечення якості (2016), переклад матеріалів Болонських
конференцій

Міністрів,

презентації

щодо

запровадження

інструментів

Болонського процесу, матеріали міжнародних та національних заходів команди
та інші тут, презентації щодо модернізації освітніх програм та інші корисні
матеріали виконавцям проектів – кластерний семінар з забезпечення якості.
Рекомендується залучати експертів для оцінювання якості матеріалів,
проведення семінарів для виконавців проектів тощо, особливо ЗВО, де вони
працюють.
Розміщення інформації про діяльність проектів на сайті НЕО в Україні та
Facebook (новини, повідомлення, приклади успіхів, поточних результатів
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тощо), для чого е-поштою необхідно надіслати відповідні матеріали для
поширення. Інформування про проекти, постійне оновлення Інформаційного
бюлетеню з деталізованим описом проекту та контактами партнерів; Таблиці з
базою проектів всіх напрямів у вищій освіті з можливістю пошуку за різними
критеріями.
Візова підтримка (лист-підтримки для проектних команд за зверненням епоштою). У разі потреби, під час підготовки документів для подання до
посольств для отримання візи чи виникнення проблем з візами – НЕО в Україні
може надати лист підтримки для посольств (для цього е-поштою англійською
мовою надсилається № проекту, дати і мету поїздки, дані учасників прізвище та
ім’я, посада, організація, № закордонного паспорту та копію листазапрошення).
Довідково, якщо працівники партнерів проекту мають біометричний
паспорт, то під час відряджень у ті країни ЄС з якими діє безвізовий режим,
рекомендовано брати лист-запрошення (можливо буде потреба пред’явити його
для підтвердження мети подорожі). Для мобільності студентів на навчання
правила безвізового режиму не діють. Більше інформації та роз’яснень на сайті:
https://openeurope.in.ua/
Підтримка

співпраці

з

Державною

казначейською

службою.

У

документації на проведення оплат рахунків/договорів в межах впровадження
проектів, обов’язково вказувати в супровідному листі назву програми, проекту,
його номер та номер реєстраційної картки МТД. Після надходження коштів на
рахунок ЗВО, необхідно необхідний пакет документів – грантова, партнерська
чи інші угода з перекладом українською мовою, копію картки реєстрації з
планом закупівель проекту МТД та детальний кошторис передати до Державної
служби казначейства.
У разі виникнення проблем співпраці з Державною казначейською
службою під час виконання проекту, рекомендується писати офіційні листизвернення до НЕО в Україні для допомоги у вирішенні затримки фінансування
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коштів по проекту Державною казначейською службою – НЕО в Україні
спільно з Представництвом ЄС в Україні звертається з відповідними листами
до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Державної
казначейської служби щодо сприяння вирішення проблем, лише у разі
офіційної реєстрації проекту та офіційного листа-звернення від ЗВО (де серед
іншого вказується проблема, номер, дату, суму платіжки/рахунку і призначення
платежу).
Консультації щодо звільнення від обов’язкового продажу валют, ПДВ,
митних зборів тощо.
Моніторинг проектів Еразмус+ за запитом ЕАСЕА. Щодо підготовки до
моніторингу, шаблони програми, презентацій та рекомендації щодо якості
реалізації проектів за посиланням:
Організація спільних заходів (семінарів, тренінгів, круглих столів,
виставок) та поширення інформації про виконання та досягнення проектів.
Інші поточні питання (виклики/проблеми), які виникають під час
реалізації, НЕО в Україні надає безкоштовні консультації під час всього
періоду виконання проекту (звертатись е-мейлом, телефоном, скапом, під час
зустрічей тощо).
Інформація для виконавців проектів Еразмус+ напряму Жан Моне – за
посиланям тут.
Інформація для виконавців проектів з Міжнародної кредитної мобільності
– за посиланям тут.
Інформація для виконавців проектів Еразмус+ напряму Розвиток
потенціалу молоді – за посиланям тут.
*Методичні рекомендації підготовлено на основі

«Пам’ятки для

виконавців проектів Еразмус+: Розвиток потенціалу вищої освіти» 20102019 рр. та містять активні посилання на нормативно-правову базу та
використані джерела [41; 42; 131].
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Додаток В
Статистика участі України в проектах Програми ЄС Темпус
1) Кількість проектів за участі одного та більше закладів вищої освіти:

Типи проектів

Темпус
II

Темпус
III

Темпус IV

1993-1999 2000-2006 2008
рр.
рр.
р.
Спільні проекти

35

Підготовчі проекти

14

80

Проекти структурних
та допоміжних заходів

12

Всього партнерів в
проектах Темпус

2011
р.

2012
р.

2013
р.

9

5

8

17

26

1

6

7

23

33

3
49

Всього партнерів та
закрито проектів
Темпус IV

2010
р.

29

Структурні проекти
Всього

2009
р.

109

158

12

12

5

9

12

12

5

9

5

252

2) Кількість проектів Темпус по областях України

№

1
1.

Кількість
ПроекЗВО в
ти
Область
проектах
Темпус
Університети лідери (кількість проектів)
(кількість)
Темпус% від
1993заг. кількості
2013 рр.
ЗВО
2
3
4
5
Київська
131
26 / 34% ▪ Національний технічний університет
(79, з них 72
«Київський політехнічний інститут» (22)
м.Київ)
▪ Київський національний університет імені
Тараса Шевченка (22)
▪ Національний університет «КиєвоМогилянська академія» (14)
▪ Національний університет біоресурсів і
природокористування України (8)
▪ Київський національний авіаційний
університет (7)
▪ Національний транспортний університет (7)
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1
2.

2
Харківська
(37)

3
99

4
15 /
40,5%

3.

Одеська
(22)

58

12 /
54,5%

43

10 /
43,5%

40

9 / 39%

Крим (+ м.
Севастополь)
(18, 5 з яких в
Севастополі)
Львівська
(22)

40

8 / 44%

39

8 / 36%

8.

Запорізька
(10)

25

7 / 70%

9.

Херсонська
(7)
Іванофранківська
(6)
Житомирсь
ка (4)
Хмельниць
ка (10)
Сумська
(5)
Полтавська
(7)

15

3 / 43%

13

3 / 50%

▪ Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу (9)

13

2 / 50%

13

2 / 20%

▪ Житомирський державний технічний університет
(9)
▪ Хмельницький національний університет (12)

11

2 / 40%

▪ Сумський державний університет (11)

10

3 / 43%

▪ Полтавський національний технічний
університет імені Юрія Кондратюка (5)

4.

5.

6.

7.

10.

11.
12.
13.
14.

Дніпропетро
вська (23)
Донецька
(23)

5
▪ Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут» (27)
▪ Національний аерокосмічний університет
«Харківський авіаційний інститут» ім. М.Є.
Жуковського (19)
▪ Харківський національний університет імені
В.Н.Каразіна (12)
▪ Харківський національний університет
радіоелектроніки (10)
▪ Одеській національний політехнічний
університет (16)
▪ Одеський національний університет імені І.
І. Мечникова (10)
▪ Одеський національний економічний університет
(7)
▪ Дніпропетровський національний університет
імені Олеся Гончара (14)
▪ Національна металургійна академія України (9)
▪ Донецький національний університет (10)
▪ Донецький національний технічний університет
(9)
▪ Таврійський національний університет імені В. І.
Вернадського (19)
▪ Севастопольський національний технічний
університет
▪ Національний університет «Львівська
політехніка» (13)
▪ Львівський національний університет імені Івана
Франка (10)
▪ Львівський національний аграрний університет
(8)
▪ Запорізький національний технічний університет
(11)
▪ Запорізький національний університет (9)
▪ Херсонський державний університет (9)
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1
15.

2
Тернопільс
ька (8)

3
10

16.

Луганська
(8)
Черкаська
(6)

9

Чернівецьк
а (4)
Волинська
(4)
Чернігівськ
а (4)
Вінницька
(5)
Закарпацьк
а (6)
Миколаївсь
ка (5)
Рівненська
(6)

8

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

8

7

4
▪ 5
3 / 37,5% ▪ Тернопільський національний технічний
університет імені Івана Пулюя (3)
▪ Тернопільський національний економічний
університет (5)
3 / 37,5% ▪ Східноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля (7)
3 / 50% ▪ Черкаський державний технологічний
університет (3)
▪ Черкаський національний університет (3)
1 / 25% ▪ Чернівецький національний університет імені
Юрія Федьковича (8)
3 / 75% ▪ Луцький національний технічний університет (4)

7

3 / 75%

7

2 / 40%

6

1 / 17%

5

3 / 60%

5

2 / 33%

Кіровоград
ська (5)

2

2 / 40%

Всього-334

624

▪ Чернігівський національний технологічний
університет (4)
▪ Вінницькій національний технічний університет
(6)
▪ Ужгородський національний університет (7)
▪ Чорноморський державний університет імені
Петра Могили (3)
▪ Національний університет водного господарства
та природокористування (1)
▪ Національний університет «Острозька
академія» (3)
▪ Кіровоградський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка (1)
▪ Кіровоградський національний технічний
університет (1)

43%

3) Кількість проектів Еразмус+ напряму КА2. Розвиток потенціалу вищої
освіти – СВНЕ (колишня програма Темпус) 2015 – 2018 рр. по областях
України

№

1
1

Область
(кількість)

2
Київська
(79, з них 72
м.Київ)

Кількість
ЗВО в
Проек- проектах
ти
СВНЕ%
Університети лідери (кількість проектів)
СВНЕ від заг.
кількості
ЗВО
3
4
5
25
18 / 23% ▪ Київський національний університет імені
Тараса Шевченка (5)
▪ Національний технічний університет імені І.
Сікорського «Київський політехнічний
інститут» (3)
▪ Національний університет «КиєвоМогилянська академія» (3)
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1

2

3

4
▪
▪

2

Харківська (37)

16

8 / 22%

▪
▪
▪

3

Одеська (22)

9

6 / 27%

▪
▪
▪

4

Дніпропетровськ
а (23)

5

5/ 22%

▪
▪
▪
▪
▪

5

Донецька (23)
(вкл.
переміщені)

8

5 / 22%

▪
▪
▪

6

7

Крим (+ м.
Севастополь)
(18, 5 з яких в
Севастополі)
Львівська (22)

0

0/ 0%

12

5 / 23%

8

Запорізька (10)

4

3 / 30%

9

Херсонська (7)

3

3 / 43%

▪

5
Національна академія наук України (4)
Національна академія педагогічних наук
України (3)
Харківський національний економічний
університет імені Семена Кузнеця (5)
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут» (3)
Харківський національний університет імені
В.Н.Каразіна (3)
Одеській національний політехнічний
університет (2)
Одеський національний університет імені І.
І. Мечникова (2)
Одеський державний екологічний
університет (2)
Дніпровський національний університет
імені Олеся Гончара (1)
Національна металургійна академія України
(1)
Національний технічний університет
«Дніпровська політехніка» (1)
Український державний хімікотехнологічний університет (1)
Дніпровський національний університет
залізничного транспорту імені академіка В.
Лазаряна (1)
Приазовський державний технічний
університет (2)
Донецький національний технічний
університет (2)
Маріупольський гуманітарний університет
(2)
18 ЗВО з тимчасово окупованої території АР
Крим не можуть брати участь в програмах
міжнародної співпраці з 2014 р.

▪ Львівський національний університет імені
Івана Франка (5)
▪ Національний університет «Львівська
політехніка» (4)
▪ Запорізький національний університет (2)
▪ Запорізький національний технічний
університет (1)
▪ Запорізький державний медичний
університет (1)
▪ Херсонський державний університет (1)
▪ Херсонський державний аграрний
університет (1)
▪ Херсонський національний технічний
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1

2

3

4

10 Іванофранківська (6)
11 Житомирська
(4)
12 Хмельницька
(10)
13 Сумська (5)

4

1 / 17%

1

1 / 25%

2

1 / 10%

14

Полтавська (7)

2

15

Тернопільська
(8)

3

16

Луганська (8)
(вкл.
переміщені)

2

17

Черкаська (6)

3

18

Чернівецька (4)

6

19

Волинська (4)

7

20

Чернігівська (4)

1

21

Вінницька (5)

3

22
23

Закарпатська (6)
Миколаївська
(5)

1
3

5

5
університет (1)
▪ Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника (4)
▪ Житомирський державний технічний
університет (1)
▪ Хмельницький національний університет (2)

▪ Сумський державний університет (3)
▪ Сумський національний аграрний
університет (2)
2 / 29% ▪ Полтавський університет економіки і
торгівлі (1)
▪ Кременчуцький національний університет
(1)
3 / 37,5% ▪ Тернопільський національний технічний
університет імені Івана Пулюя (1)
▪ Тернопільський національний економічний
університет (1)
▪ Тернопільський державний медичний
університет імені І.Горбачевського (1)
2 / 25% ▪ Східноукраїнський національний
університет імені Володимира Даля (1)
▪ Луганський національний педагогічний
університет імені Тараса Шевченка (1)
3 / 50% ▪ Черкаський державний технологічний
університет (1)
▪ Черкаський національний університет імені
Богдана Хмельницького (1)
▪ Уманський національний педагогічний
університет імені Павла Тичини (1)
2 / 50% ▪ Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича (5)
▪ Буковинський державний медичний
університет (1)
3 / 43% ▪ Луцький національний технічний
університет (4)
▪ Східноєвропейський національний
університет імені Лесі Українки (1)
1 / 25% ▪ Ніжинський державний університет імені
Миколи Гоголя (1)
2 / 40% ▪ Вінницький національний технічний
університет (2)
▪ Вiнницький національний медичний
університет імені Пирогова (1)
1 / 17% ▪ Ужгородський національний університет (1)
3 / 60% ▪ Чорноморський державний університет
імені Петра Могили (1)
▪ Миколаївський національний університет
імені Сухомлинського
2 / 40%
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Продовження дод. В
1

2

3

4

24

Рівненська (6)

5

2 / 33%

25

Кіровоградська
(5)

1

1 / 20%

Всього (316)

131

83/ 26%

5
▪ Миколаївський національний аграрний
університет (1)
▪ Міжнародний економіко-гуманітарний
університет імені академіка Степана
Дем’янчука (1)
▪ Центральноукраїнський державний
педагогічний університет імені Володимира
Винниченка (1)
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Додаток К
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати дисертації
1. Шитікова С.П. Міжнародні проекти як інструменти реформування
вищої освіти в Україні. Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Вісник
Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.
Серія «Педагогічні науки». ЧНПУ. Чернігів. 2017. Вип. 147. Т. 1. С. 390–394.
2. Шитікова С.П. Особливості і тенденції інтернаціоналізації вищої
освіти України в контексті реалізації програм міжнародної співпраці ЄС. The
Caucasus : Economical And Social Analysis Journal. 2017. Volume 20. Issue 05.
P. 7–12. URL: http://sc-media.org/upload/files/3-rd_paper.pdf
3. Shytikova

Svitlana,

Lugovyy

Volodymyr,

Talanova

Zhanneta.

Internationalisation of Higher Education in Ukraine: the National Case of Mobility
and Cooperation in a Global Scale. Intercultural Education. 2017. Nr. 2 (7). P. 81–
97.
4. Шитікова С.П. Програми Європейського Союзу для реформування
вищої

освіти.

Освітологічний

дискурс.

(2016)

К.

№

2(14).

URL:

http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/375
5. Шитікова С.П. Еразмус+: нові можливості для співпраці в Україні.
Вища освіта України: теорет. та наук.-метод. часопис. Київ. Інститут вищої
освіти НАПН України. 2014 р. № 1. Дод. 1: Наук і вища освіта. С. 245–248.
6. Шитікова С., Бугров В., Гожик А., Жданова К., Зарубінська І.,
Захарченко В., Калашнікова С., Козієвська О., Линьова І., Луговий В., Оржель
О., Рашкевич Ю., Таланова Ж. Правові засади реалізації Болонського процесу в
Україні: монографія.; за заг. ред. В. Лугового, С. Калашнікової. К. ДП НВЦ
«Пріоритети», 2014. 156 с. URL: http://www.ilid.org.ua/
Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації
7. Шитікова

С.П.,

Оржель

О.Ю.,

Таланова

Ж.В.

Міжнародне

співробітництво в розвитку мобільності в системі вищої освіти. Академическая

295

мобильность – важный фактор образовательной евроинтеграции Украины:
материалы Межд. науч.-практ. конф. (Харьков, 16–19 ноября 2010). Х. : Изд-во
НУА. 2010. С. 342–347.
8. Shytikova S., Talanova Zh. Experience and Prospects of Distance Learning
Development in Ukraine. Online Educa Berlin. 2005 11th International Conference
Technology Supported Learning & Training. Berlin, Germany, 30 November –
2 December, 2005. Berlin. ICWE. 2005. P. 265–268.
Наукові праці, які додатково відображають наукові результати дисертації
9. Shytikova S., Markus Symmank, Dr. Klaus Birk, Andrea Fielenbach and
others. Erasmus+ International Credit Mobility – ICM Handouts – 2018. European
Commission and Federal Ministry of Education and Research (BMBF). 2018.
URL: https://www.erasmusplus.org.uk/file/7114/download
10. Shytikova S., Luhovyi V., Talanova Zh., Sikorska I. Overview of the
Higher Education Systems in the Tempus Partner Countries: Eastern Europe –
Ukraine. February 2017. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency;
Brussels. 2017. 32 p. URL: https://publications.europa.eu/en/publication-detail//publication/cd76674c-562f-11e7-a5ca-01aa75ed71a1/language-en/formatPDF/source-77355876
11. Шитікова C.П., Таланова Ж.В. Огляд реалізації проектів програми
Темпус: більше 20 років в Україні 1993–2014 рр. Висновки і рекомендації.
Національний

Темпус/

Еразмус+

офіс

в

Україні.

Київ.

2015.

URL: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html
12. Shytikova S. Jenny S. Tripses, Kalashnikova S. What does Educational
Leadership Look Like in Ukraine Compared to United States. Building Cultural
Community Through Global Educational Leadership. Publication of the National
Council of Professors of Educational Administration. Michigan. NCPEA Press.
2014. P. 34 – 46.
13. Shytikova S., Philippe Ruffio, Antonella Giorgio, Juliane Gierach, Albert
Sese Ballart and others. Overview of the Higher Education Systems in the Tempus
Partner Countries: Eastern Europe. A Tempus Study, Nr. 11, November 2012.
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Education, Audiovisual and Culture Executive Agency; Brussels. 2012. P. 109 – 125.
URL: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f71c5bcebac4-40d4-a1c6-f45f45a36762/language-en/format-PDF/source-search.
14. Shytikova S. and others. Higher Education in Ukraine. July 2012.
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. Brussels, 2012. 17 р.
URL: https://library.euneighbours.eu/content/higher-education-ukraine.
15. Shytikova S., Martin Felix Gajdusek and Gabriela Cikikyan and others.
The Use of Lifelong Learning Programme, Erasmus Mundus and Tempus to Science
& Technology cooperation in the EECA region. Xenophon Papers № 11. ICBSS.
2012. P. 62 – 64. URL: https://www.files.ethz.ch/isn/156059/889_original.pdf
16. Shytikova S., Philippe Ruffio, Piia Heinamaki, Claire Chastang
Tchoukaline, Anja Manthey, Veronika Reichboth and others. Overview of the Higher
Education Systems in the Tempus Partner Countries: Eastern Europe. A Tempus
Study, No 4, April 2011. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency.
Brussels. 2011. P. 99–114.
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Додаток Л
Апробація результатів дослідження
Основні результати дослідження використано у межах реалізації заходів
проектів міжнародної співпраці ЄС «Національний Еразмус+/Темпус офіс в
Україні» і «Національна команда експертів з реформування вищої освіти» ГО
«Інститут лідерства, інновацій та розвитку», а також представлено на науковопрактичних заходах:
– міжнародних: конференціях – «11th International Conference ONLINE
EDUCA BERLIN» (Берлін, Німеччина, 2005 р., 2007 р.); «Трансформація
національних моделей економічного розвитку в умовах глобалізації» (Київ
2013р.); «European Leaders Forum 2015 – Meeting the Neighbours – Higher
Education Talks, Higher Education System and Cooperation Opportunities» (Відень,
Австрія, 2015 р.); «Erasmus+ Forum for International Partnerships: The European
Idea – what can Erasmus+ contribute?» (Кельн, Німеччина, 2016 р.); «UkrainianPolish Days of Education, Science and Innovations, Forum of Rectors of Higher
Technical Education Institutions of Ukraine and the Republic of Poland» (Київ, 2017
р.); «9th International Conference of Young Scientists on Welding and Related
Technologies» (Київ, 2017 р.); «Модуль – навчальна програма – диплом: що
відбувається у спільних програмах» (Київ 2017 р.); «Можливості програми ЄС
Еразмус+ для університетів України та Республіки Польща – добрий старт для
розбудови довготривалого співробітництва» (Київ 2017 р.); Reforming European
Higher Education – From Policy to Practice (Київ 2018 р.); конференцій програм
міжнародної співпраці ЄС Темпус та Еразмус+ (Австрія 2015 р., Вірменія 2010
р., Грузія 2016 р., Ірландія 2013 р., Іспанія 2010 р., Латвія 2012 р., Нідерланди
2018 р., Норвегія 2014 р., Португалія 2013, Фінляндія 2012 р., Франція 2009 р.,
2014 р., 2016 р.);
– всеукраїнських: конференціях «Актуальні проблеми створення системи
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти» (Київ 2017); «Перший
український форум міжнародної освіти» (Київ 2018 р.); інформаційноаналітичних заходах програм ЄС Темпус та Еразмус+ в Україні (Донецьк 2009
р., Дніпро 2011 р., 2017 р., Запоріжжя 2015 р., Івано-Франківськ 2012 р., Київ
2010 р., 2015 р., 2011 р., 2012 р., 2013 р., 2014 р., 2015 р., 2016 р., 2017 р., 2018
р., Кривий Ріг 2014 р., Львів 2010 р., Миколаїв 2013 р., Одеса 2009 р.,
Сімферополь 2010 р., Тернопіль 2014 р., 2017 р., Харків 2010 р., 2018 р.);
– щорічних звітних: наукових конференціях «Наука і вища освіта»
Інституту вищої освіти НАПН України (Київ, 2014, 2015 рр.).

