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АНОТАЦІЯ 

 

Дацко О. В. Діяльність Європейської асоціації університетів у контексті 

формування регіонального освітнього простору. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – 

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. Суми, 

2021. 

Зміст анотації 

У дисертаційній роботі цілісно з’ясовано теоретичні та практичні 

засади діяльності Європейської асоціації університетів у контексті 

формування регіонального освітнього простору. Схарактеризовано стан 

розробленості досліджуваної проблеми у вітчизняному науковому дискурсі за 

допомогою виокремлення й характеристики низки взаємопов’язаних та 

взаємообумовлених аспектів її розгляду: 1) інтеграційні процеси в межах 

формування Європейського простору вищої освіти; 2) діяльність організацій-

суб’єктів формування освітньої політики в Європейському просторі вищої 

освіти; 3) забезпечення якості вищої освіти в Європейському просторі вищої 

освіти; 4) інтернаціоналізація вищої освіти. Закцентовано на наявності 

тенденції щодо формування в досліджуваній сфері міждисциплінарного 

наукового дискурсу, проявами якого є інтенсифікація наукових досліджень у 

галузі філософії освіти, порівняльної педагогіки, педагогіки вищої школи, 

соціології освіти, економіки освіти, історії освіти, політології та освітнього 

менеджменту, присвячених різним аспектам європейської інтеграції, що в 

сукупності дозволяють сформувати цілісне уявлення про досліджуваний 

феномен.  

На основі конкретизації ключових понять дослідження («регіон», 

«простір», «освітній простір», «регіональний освітній простір», 

«регіоналізм», «регіоналізація», «регіоналізація освітнього простору») 



3 

 

окреслено концептуальні підходи до формування регіонального освітнього 

простору, а саме: функціональний (стосується перспектив регіоналізації й 

зосереджується на практичній діяльності закладів вищої освіти та освітніх 

систем), організаційний (стосується організаційної архітектури, що 

еволюціонує у процесі імплементації регіоналізаційних ініціатив) та 

політичний (стосується політичної волі й стратегій, які ставлять ініціативи 

щодо вищої освіти на порядок денний органів, що ухвалюють управлінські 

рішення).  

З’ясовано, що передумовами розвитку Європейської асоціації 

університетів стало: створення національних конференцій керівників 

університетів у Швейцарії, Австрії та Великій Британії; промова В. Черчілля 

в Цюріху про «Сполучені Штати Європи» (1946 р.); Гаазький конгрес із 

питань європейського співробітництва (1948 р.); підписання Брюссельського 

договору про підтримку культурних обмінів та колективну оборону (1948 р.); 

створення Ради Європи (1949 р.); створення Західноєвропейського Союзу 

(1954 р.); підписання Римського договору (1957 р.). 

Виокремлено етапи розвитку Європейської асоціації університетів: 

1) започаткувальний (1959 – 1973) – створення неурядової організації 

«Конференція ректорів країн Європи», що стала підґрунтям для утворення 

Європейської асоціації університетів; заснування національних організацій 

«Конференція ректорів» у низці західноєвропейських країн – Норвегії, 

Швеції, Італії, Австрії; 2) об’єднувальний (1974 – 2000) – налагодження 

міжнародної співпраці «Конференції ректорів країн Європи» зі 

східноєвропейськими, латиноамериканськими та китайськими 

університетами; 3) інституційний (2001 – дотепер) – утворення Європейської 

асоціації університетів шляхом злиття двох організацій «Конференції 

ректорів країн Європи» та «Конфедерації конференцій ректорів 

Європейського Союзу»; формування європейської освітньої політики у сфері 

забезпечення якості вищої освіти, розвиток наукових досліджень та 

зміцнення міжнародної співпраці. 
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Окреслено практичні засади діяльності Європейської асоціації 

університетів у контексті формування регіонального освітнього простору. 

Доведено, що ЄАУ виступає одним із потужних агентів впливу на 

формування освітньої політики в європейському регіоні. Як незалежний 

стейкхолдер Європейська асоціація університетів лобіює інтереси закладів 

вищої освіти шляхом моніторингу та впливу на освітньо-політичні процеси й 

ухвалення рішень на європейському рівні. У тісній співпраці зі своїми 

членами із 49 країн Європи, європейськими та міжнародними партнерами 

ЄАУ бере участь у формуванні освітньої політики щодо забезпечення якості, 

розвитку академічної мобільності, безперервного навчання, відстеження 

результатів працевлаштування здобувачів освіти, визнання професійних 

кваліфікацій, що належать до компетенції ЄС і міжнародних торгівельних 

угод, а також дигіталізації освіти. 

У межах групи Є4, до складу якої входить і ЄАУ, Асоціація реалізує 

спільні проєкти, насамперед, із забезпечення якості вищої освіти, із такими 

партнерами, як Європейська асоціація із забезпечення якості вищої освіти, 

Європейський студентський союз та Європейська асоціація закладів вищої 

освіти. У процесі формування європейської освітньої політики ЄАУ тісно 

співпрацює з Європейською Комісією, Європарламентом, Радою Європи, 

Європейською асоціацією міжнародної освіти, Європейським реєстром 

забезпечення якості вищої освіти та низкою інших стейкхолдерів. З метою 

підвищення привабливості європейської вищої освіти та наукових досліджень 

у всьому світі й обговорення ключових тем в означеній сфері Європейська 

асоціація університетів взаємодіє з такими міжнародними партнерами, як 

Асоціація африканських університетів, Асоціація арабських університетів, 

Американська рада з питань освіти тощо. 

Дослідження внеску Європейської асоціації університетів у процес 

забезпечення якості вищої освіти в Європейському просторі вищої освіти 

було здійснено крізь призму діяльності незалежного агентства із 

забезпечення якості – Програми інституційного оцінювання, що входить до 
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Європейського реєстру забезпечення якості вищої освіти та є повноправним 

членом Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти. 

Показано, що Програма інституційного оцінювання слугує орієнтиром 

для інших асоціацій, оскільки являє собою приклад незалежного агентства, 

що здійснює оцінювання якості не на рівні освітніх програм, а на рівні 

інституцій, і сама проходить регулярну зовнішню акредитацію з боку 

Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти. 

На основі аналізу основоположних документів у сфері докторської 

освіти визначено роль Європейської асоціації університетів у реформуванні 

досліджуваного феномену. Простежено еволюцію пріоритетів ЄАУ в 

означеному напрямі. Доведено, що в сучасних умовах реформи в галузі 

докторської освіти спрямовані на вдосконалення інституційних структур 

докторської освіти та нарощування дослідницької спроможності 

університетів; забезпечення якості програм докторської підготовки; 

урізноманітнення моделей наукового керівництва; розвиток міжнародної й 

міжгалузевої мобільності та міжінституційної співпраці; подальше 

запровадження спільних докторських ступенів, насамперед, міжнародних; 

вироблення етосу дослідницької доброчесності; дигіталізацію докторської 

освіти тощо. 

Висвітлено напрями діяльності Ради ЄАУ з докторської освіти, що 

представляє інтереси європейської академічної та наукової громади в 

Європейському просторі вищої освіти та Європейському дослідницькому 

просторі, шляхом налагодження співпраці й обміну передовим досвідом 

серед своїх членів. Окреслено форми організації означеної взаємодії, 

ініційовані Радою ЄАУ з докторської освіти задля реалізації окресленої мети: 

основні події (flagship events), тематичні групи, Інтернет-форум «Докторські 

дебати», регулярний інформаційний бюлетень, збір інформації та моніторинг 

і лобіювання політичних інтересів.  

Визначено актуальний стан та перспективи розвитку діяльності 

вітчизняних університетських організацій в умовах реалізації засад 
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Болонського процесу в Україні. У контексті визначення актуального стану 

схарактеризовано нормативні засади й напрями діяльності вітчизняних 

громадських організацій – «Асоціації університетів України» та «Спілки 

ректорів вищих навчальних закладів України». Констатовано, що в сучасних 

умовах означені асоціації здійснюють певний вплив на формування освітньої 

політики нашої держави через налагодження комунікації з органами державної 

влади, місцевого самоврядування, професійними організаціями, громадськими 

об’єднаннями та іншими організаціями; розвиток громадсько-державного 

партнерства в галузі вищої освіти, наукової й міжнародної діяльності, а також 

міжнародне співробітництво.  

Розроблено прогностичну модель, у якій окреслено чинники, що 

потенційно можуть перешкоджати розвиткові означених організацій, та 

послідовність кроків, імплементація яких дозволить перетворити українські 

університетські організації на активних учасників процесу формування 

національної освітньої політики та партнерів відповідних європейських 

асоціацій. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, що 

вперше в українській педагогічній науці цілісно з’ясовано теоретичні засади 

та напрями діяльності Європейської асоціації університетів у контексті 

формування регіонального освітнього простору, а саме: схарактеризовано 

стан розробленості проблеми діяльності ЄАУ як складного багатоаспектного 

феномену й концептуальні засади формування регіонального освітнього 

простору у другій половині ХХ ст. – 10-х рр. ХХІ ст., зокрема: 

функціональний, організаційний та політичний підходи; визначено 

передумови (створення національних конференцій керівників університетів 

протягом першої половини ХХ ст.; створення Ради Європи; створення 

Західноєвропейського Союзу; підписання Римського договору тощо) й етапи 

розвитку Європейської асоціації університетів: 1) започаткувальний (1959 – 

1973); 2) об’єднувальний (1974 – 2000); 3) інституційний (2001 – дотепер); 

окреслено напрями діяльності Європейської асоціації університетів у 
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контексті формування регіонального освітнього простору: формування 

європейської освітньої політики; співпраця з іншими освітніми організаціями 

європейського та міжнародного рівня; забезпечення якості вищої освіти в 

Європейському просторі вищої освіти; розвиток докторської освіти; 

висвітлено актуальний стан та перспективи розвитку діяльності 

університетських організацій в умовах реалізації засад Болонського процесу 

в Україні. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в тому, 

що схарактеризовані авторкою теоретичні засади та напрями діяльності 

Європейської асоціації університетів у контексті формування регіонального 

освітнього простору, рекомендації щодо застосування позитивного 

європейського досвіду в досліджуваній сфері в Україні можуть бути 

використані для розроблення сучасної стратегії розвитку вищої освіти та 

наукової й науково-технічної діяльності, створення навчальних посібників із 

освітньої політики та освітнього менеджменту, порівняльної педагогіки, 

історії педагогіки і педагогіки вищої школи. Матеріали дослідження та його 

джерельна база будуть корисними в подальших наукових пошуках у 

відповідних галузях наукового знання. 

Ключові слова: Європейська асоціація університетів, діяльність, 

освітній простір, регіональний освітній простір, формування освітньої 

політики, забезпечення якості вищої освіти, міжнародне співробітництво, 

докторська освіта, прогностична модель. 
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ABSTRACT 

Datsko Olha. Activity of the European University Association in the context 

of formation of the regional educational area. – Qualifying scientific work on the 

rights of manuscript.  

Thesis for Сandidate of Pedagogical Sciences degree in specialty 13.00.01 – 

General Pedagogics and History of Pedagogics. – Sumy State Pedagogical 

University named after A. S. Makarenko. Sumy, 2021.  

The contents of the abstract 

The thesis is a comprehensive study of the theoretical and practical 

foundations of the European University Association in the context of the regional 

educational area formation. The state of elaboration of the problem under 

investigation in the domestic scientific discourse is characterized by isolating and 

characterizing a number of interconnected and interdependent aspects of its 

consideration: 1) integration processes within the European Higher Education Area 

formation; 2) activities of organizations-subjects of education policy formation in 

the European Higher Education Area; 3) ensuring the quality of higher education in 

the European Higher Education Area; 4) internationalization of higher education. 

Emphasis is placed on the tendency to form an interdisciplinary scientific discourse 

in the field of study, the manifestations of which are the intensification of research 

in the field of philosophy of education, comparative pedagogy, higher school 

pedagogy, sociology of education, economics of education, history of education, 

political science and educational management, which together allow to form a 

holistic view of the phenomenon under study. 

Based on the specification of the key research concepts (“region”, “area”, 

“educational area”, “regional educational area”, “regionalism”, “regionalization”, 

“regionalization of educational area”) the conceptual approaches of the regional 

educational area formation are outlined, namely: functional (concerns the prospects 
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of regionalization and focuses on the practical activities of higher education 

institutions and educational systems), organizational (concerns the organizational 

architecture that evolves in the process of implementing regionalization initiatives) 

and political (concerns the political will and strategies that put higher education 

initiatives agenda of bodies making management decisions). 

It is found that the prerequisites for the development of the European 

University Association were: creation of national conferences of university leaders 

in Switzerland, Austria and the United Kingdom; W. Churchill’s speech in Zurich 

on the United States of Europe (1946); The Hague Congress on European 

Cooperation (1948); signing of the Brussels Treaty on the Support of Cultural 

Exchanges and Collective Defense (1948); creation of the Council of Europe 

(1949); creation of the Western European Union (1954); signing of the Treaty of 

Rome (1957). 

The stages of the European University Association development are singled 

out: 1) initial (1959 – 1973) – creation of the non-governmental organization 

“Conference of Rectors of Europe”, which became the basis for the formation of 

the European University Association; establishment of national organizations 

“Conference of Rectors” in a number of Western European countries – Norway, 

Sweden, Italy, Austria; 2) unifying (1974 – 2000) – establishing international 

cooperation of the “Conference of Rectors of Europe” with Eastern European, 

Latin American and Chinese universities; 3) institutional (2001 – present) – 

formation of the European Association of Universities by merging the two 

organizations “Conference of Rectors of Europe” and “Confederation of European 

Union Rectors’ Conferences”; formation of European educational policy in the 

field of higher education quality assurance, development of research and 

strengthening of international cooperation. 

The practical foundations of the European University Association activity in 

the context of the regional educational area formation are outlined. It has been 

proved that the EUA is one of the powerful agents of influence on the formation of 

educational policy in the European region. As an independent stakeholder, the 
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European University Association lobbies for the interests of higher education 

institutions by monitoring and influencing educational policy processes and 

decision-making at the European level. In close cooperation with its members from 

49 European countries, European and international partners, EUA participates in 

the formation of the educational policy on quality assurance, academic mobility, 

lifelong learning, tracking the employment of students, recognition of professional 

qualifications within the EU’s competence and international trade agreements, as 

well as the digitalization of education. 

Within the E4 group, which includes the EUA, the Association implements 

joint projects, primarily to ensure the quality of higher education, with partners 

such as the European Association for Quality Assurance in Higher Education, the 

European Students’ Union and the European Association of Institutions in Higher 

Education. In the process of shaping European education policy, EUA works 

closely with the European Commission, the European Parliament, the Council of 

Europe, the European Association for International Education, the European 

Higher Education Register for Quality Assurance in and a number of other 

stakeholders. In order to increase the attractiveness of European higher education 

and research around the world and to discuss key topics in this field, the European 

University Association works with such international partners as the Association of 

African Universities, the Association of Arab Universities, the American Council 

on Education and so on. 

The study of the European University Association’s contribution to the 

quality of higher education in the European Higher Education Area was carried out 

through the prism of an independent quality assurance agency – the Institutional 

Evaluation Program, which is part of the European Higher Education Register for 

Quality Assurance and is a full member of the European Association for Quality 

Assurance in Higher Education. 

The Institutional Evaluation Program has been shown to serve as a guide for 

other associations, as it is an example of an independent agency that evaluates 

quality not at the level of the educational programs but at the level of institutions, 
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and itself undergoes regular external accreditation by the European Association for 

Quality Assurance in Higher Education. 

Based on the analysis of basic documents in the field of doctoral education, 

the role of the European University Association in reforming the studied 

phenomenon is determined. The evolution of EUA priorities in the indicated 

direction is traced. It is proved that in modern conditions of reforms in the field of 

doctoral education are aimed at improving the institutional structures of doctoral 

education and increasing the research capacity of the universities; quality 

assurance of doctoral programs; diversification of supervision models; 

development of international and intersectoral mobility and inter-institutional 

cooperation; further introduction of joint doctoral degrees, primarily international; 

developing an ethos of research integrity; digitalization of doctoral education, etc. 

The activities of the EUA Council for Doctoral Education, which represents 

the interests of the European academic and scientific community in the European 

Higher Education Area and the European Research Area, by establishing 

cooperation and exchange of best practices among its members, are highlighted. 

The forms of organization of this interaction initiated by the EUA Council for 

Doctoral Education to achieve the set goal are outlined: flagship events, thematic 

groups, Internet forum “Doctoral Debates”, regular newsletter, gathering and 

monitoring of information and lobbying of political interests. 

The current state and prospects of development of activity of domestic 

university organizations in the conditions of realization of the principles of the 

Bologna process in Ukraine are defined. In the context of determining the current 

state, the normative foundations and directions of activity of domestic public 

organizations – “Association of Universities of Ukraine” and “Union of Rectors of 

Higher Education Institutions of Ukraine” are characterized. It is stated that in 

modern conditions, these organizations have some influence on the formation of 

educational policy of our state through communication with public authorities, 

local governments, professional organizations, NGOs and other organizations; 
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development of public-state partnership in the field of higher education, scientific 

and international activities, as well as international cooperation. 

A prognostic model has been developed, which outlines the factors that 

could potentially hinder the development of these organizations, and a sequence of 

steps, the implementation of which will turn Ukrainian university organizations 

into active participants in the process of national education policy and partners of 

relevant European associations. 

The scientific novelty of the obtained research results lies in the fact that for 

the first time in Ukrainian pedagogical science the theoretical and practical 

foundations of activity of the European University Association in the context of the 

regional educational area formation are comprehensively clarified, namely: 

formation of regional educational area in the second half of the XX century – 10s 

of the XXI century, in particular: functional, organizational and political 

approaches; the preconditions (creation of national conferences of university 

leaders during the first half of the XX century; creation of the Council of Europe; 

creation of the Western European Union; signing of the Treaty of Rome, etc.) and 

stages of development of the European University Association are defined: 

1) initial (1959 – 1973); 2) unifying (1974 – 2000); 3) institutional (2001 – 

present); the activities of the European University Association in the context of the 

regional educational area formation are characterized: formation of the European 

educational policy; cooperation with other educational organizations of European 

and international level; ensuring the quality of higher education in the European 

Higher Education Area; development of doctoral education. The current state and 

the prospects of development of university organizations activity in the conditions 

of realization of the principles of the Bologna process in Ukraine are covered. 

The practical significance of the results of the study is that the theoretical 

and practical foundations of the European University Association activity in the 

context of the regional educational area formation, recommendations for the 

application of positive European experience in the field of research in Ukraine can 

be used to develop modern higher education, research and scientific-technical 
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activities, creation of textbooks on educational policy and educational management, 

comparative pedagogy, history of pedagogy and higher school pedagogy. The 

materials of the research and its source base will be useful in further scientific 

research in the relevant fields of knowledge. 

Key words: European University Association, activity, educational area, 

regional educational area, educational policy formation, higher education quality 

assurance, international cooperation, doctoral education, prognostic model. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. У контексті інтеграції України до 

Європейського простору вищої освіти (ЄПВО) та Європейського 

дослідницького простору (ЄДП) особливого значення набуває необхідність 

об’єднання академічної та наукової спільноти на основі європейських цінностей, 

демократизації суспільства та його сталого розвитку. Істотний вплив на 

формування освітньої політики в означеному напрямі здійснюють міжнародні 

професійні організації, що представляють інтереси закладів вищої освіти під 

час розв’язання актуальних питань сьогодення. Європейська асоціація 

університетів (ЄАУ) являє собою унікальну форму співпраці між закладами 

вищої освіти та обміну їх прогресивним досвідом у галузі вищої освіти й 

науково-дослідної діяльності. Місією ЄАУ є сприяння розвиткові гармонійної 

системи європейської вищої освіти та наукових досліджень і зміцнення позицій 

європейських університетів як суб’єктів інноваційної діяльності. 

Необхідність інтеграції України в Європейський простір вищої освіти та 

Європейський дослідницький простір, розвитку міжнародного академічного та 

науково-технічного співробітництва, вільного трансферу знань, мобільності 

учасників освітнього процесу й учених, забезпечення якості вищої освіти та 

науково-дослідної діяльності задекларовано в Законах України «Про 

освіту» (2017), «Про вищу освіту» (2014), «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» (2016), Указі Президента України «Про Стратегію сталого розвитку 

«Україна – 2020» (2015), Постанові Кабінету Міністрів України «Про утворення 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти» (2014) та ін. 

Доцільність з’ясування теоретичних засад та напрямів діяльності 

Європейської асоціації університетів у контексті формування регіонального 

освітнього простору пов’язана з необхідністю розв’язання низки суперечностей 

у розвиткові вітчизняної системи вищої освіти, зокрема між:  

- об’єктивною потребою українського суспільства в інтеграції до 

Європейського простору вищої освіти та Європейського дослідницького 
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простору в умовах кардинальних суспільно-політичних трансформацій та 

недостатнім рівнем обізнаності вітчизняної академічної і наукової спільноти з 

концептуальними засадами формування регіонального освітнього простору;  

- об᾿єктивною потребою вступу українських закладів вищої освіти до 

європейських регіональних та субрегіональних професійних асоціацій та 

недостатнім рівнем їх готовності до участі в означених структурах;  

- наявністю позитивного досвіду міжнародної співпраці в межах 

пріоритетних напрямів розвитку вищої освіти та науково-дослідної діяльності в 

більшості країн-учасниць Болонського процесу, та відсутністю 

фундаментальних вітчизняних порівняльно-педагогічних розвідок в означеній 

сфері. 

Наукова проблема, що стала предметом дослідження, передбачає 

багатовимірний аналіз стану її розробленості. Зокрема, інтеграційні процеси в 

межах формування європейського простору вищої освіти стали предметом 

розгляду таких вітчизняних учених, як Н. Авшенюк, С. Андрейчук, 

В. Андрущенко, Т. Андрущенко, Т. Антонюк, І. Артьомов, М. Баран, В. Берека, 

О. Бурлакова, Ф. Ващук, М. Дебич, Ю. Журавльова, О. Закусило, С. Іванова, 

О. Карпенко, О. Клименко, Т. Ковальчук, А. Красуля, О. Кравченко, В. Луговий, 

С. Мартиненко, Ф. Моісєєва, І. Нестеренко, О. Норкіна, О. Огієнко, Х. Олексик, 

Є. Пінчук, А. Сбруєва, І. Сікорська, В. Усачов, Г. Хоружий, О. Шовкопляс та ін. 

Діяльність організацій-суб’єктів формування освітньої політики в 

Європейському просторі вищої освіти привернула увагу таких науковців, як 

В. Амбарчян, В. Білокопитов, Г. Корсун, А. Улановська, І. Чистякова та ін. 

Проблему забезпечення якості вищої освіти в ЄПВО досліджували у 

своїх працях В. Андрущенко, І. Бабін, В. Вікторов, І. Гамерська, М. Гриценко, 

І. Грищенко, І. Єременко, Л. Івашко, С. Калашнікова, М. Кісіль, Г. Клімова, 

О. Локшина, В. Луговий, Л. Пшенична, А. Сбруєва, В. Ткач, О. Чорна, 

С. Щудло та ін. 

Питання інтернаціоналізації вищої освіти висвітлені в розвідках таких 

вітчизняних науковців, як Н. Авшенюк, М. Бойченко, О. Виговська, 
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О. Власюк, Л. Горбунова, Т. Дараган, М. Дебич, Н. Дем’яненко, В. Донченко, 

О. Заболотна, В. Зінченко, І. Золотарьова, Д. Ільницький, Р. Ковальчук, 

О. Козієвська, В. Коцур, Д. Козлов, О. Козлова, О. Красовська, С. Курбатов, 

В. Лозовий, О. Нітенко, В. Пашков, А. Сбруєва, О. Семеног, В. Солощенко, 

І. Соколова, І. Степаненко, Н. Тимошенко, Ж. Чернякова, А. Чирва, Г. Шепель, 

С. Шитікова, Г. Шубартовський та ін. 

Аналіз численних наукових праць українських учених засвідчив 

відсутність у сучасному вітчизняному науково-педагогічному дискурсі 

фундаментальних досліджень, присвячених цілісному висвітленню 

теоретичних засад та напрямів діяльності Європейської асоціації 

університетів у контексті формування регіонального освітнього простору. 

Отже, актуальність і соціальна значущість порушеної проблеми, її недостатня 

розробленість в українській педагогічній науці та необхідність подолання 

виявлених суперечностей зумовили вибір теми дисертації: «Діяльність 

Європейської асоціації університетів у контексті формування 

регіонального освітнього простору». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є складовою комплексного дослідження кафедри 

педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка «Інноваційні підходи до управління якістю освіти» 

(реєстраційний номер 0113U004660).  

Тему дисертації затверджено вченою радою Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка (протокол № 6 від 

23.12.2013 р.) та узгоджено в Міжвідомчій Раді з координації наукових 

досліджень з педагогічних і психологічних наук НАПН України (протокол 

№ 3 від 25 березня 2014 р.). 

Мета дослідження – з’ясувати теоретичні та практичні засади 

діяльності Європейської асоціації університетів у контексті формування 

регіонального освітнього простору. 
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Відповідно до мети сформульовано такі завдання: 

1) схарактеризувати стан розробленості проблеми дослідження та 

концептуальні засади формування регіонального освітнього простору у другій 

половині ХХ ст. – 10-х рр. ХХІ ст.; 

2) визначити передумови й етапи розвитку Європейської асоціації 

університетів у контексті формування регіонального освітнього простору; 

3) окреслити практичні засади діяльності Європейської асоціації 

університетів у контексті формування регіонального освітнього простору; 

4) висвітлити актуальний стан та перспективи розвитку діяльності 

вітчизняних університетських організацій в умовах реалізації засад 

Болонського процесу в Україні. 

Об’єкт дослідження – діяльність Європейської асоціації університетів 

у контексті формування регіонального освітнього простору. 

Предмет дослідження – теоретичні та практичні засади діяльності 

Європейської асоціації університетів у контексті формування регіонального 

освітнього простору. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють період утворення та 

розвитку Європейської асоціації університетів. Нижня межа дослідження – 

1959 рік – створення неурядової організації «Конференція ректорів країн 

Європи», що стала підґрунтям для утворення Європейської асоціації 

університетів. Верхня межа дослідження – 2018 рік – реконцептуалізація місії 

закладів вищої освіти Європейською асоціацією університетів.  

Територіальні межі дослідження охоплюють територію Європейського 

простору вищої освіти, тобто країни-учасниці Болонського процесу, заклади 

яких є членами Європейської асоціації університетів. 

Методологічною основою дослідження є загальні принципи теорії 

наукового пізнання, діалектичні принципи взаємозв’язку та 

взаємозумовленості процесів, взаємовпливу й взаємозалежності явищ 

об’єктивної дійсності; положення про єдність теорії та практики. Конкретна 
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методологія дослідження базується на засадах системного, компаративного, 

історичного та аксіологічного підходів. 

Методи дослідження. Для реалізації мети та завдань дослідження 

використано систему взаємопов’язаних та взаємодоповнювальних методів: 

теоретичних, зокрема загальнонаукових – аналіз, синтез, порівняння, 

узагальнення, систематизація, що уможливили розгляд теоретичних підходів 

та законодавчої бази, покладених в основу розвитку досліджуваного 

феномену; конкретно наукових – метод контент-аналізу, за допомогою якого 

було схарактеризовано стан розробленості досліджуваної проблеми у 

вітчизняному науковому дискурсі; метод термінологічного аналізу, що 

дозволив з’ясувати сутність ключових понять дослідження; методи 

хронологічного, генетичного та діахронно-порівняльного аналізу, що дали 

змогу виокремити передумови й етапи розвитку Європейської асоціації 

університетів; методи структурно-логічного та синхронно-порівняльного 

аналізу, що уможливили окреслення напрямів діяльності Європейської 

асоціації університетів у контексті формування регіонального освітнього 

простору; методи системно-структурного та структурно-функціонального 

аналізу, що дозволили висвітлити актуальний стан та перспективи розвитку 

діяльності університетських організацій в умовах реалізації засад 

Болонського процесу в Україні; емпіричних – аналіз документів та сайту ЄАУ, 

бесіди та Е-листування з фахівцями в досліджуваній сфері, зокрема 

президентом ЄАУ Рольфом Таррахом (Rolf Tarrach) та аналітиком із питань 

політики ЄАУ Монікою Стайналь (Monika Steinel). 

Джерельну базу дослідження становлять: 

- політичні й аналітичні документи Ради Європи з проблем формування 

регіонального освітнього простору; 

- законодавчі акти національних держав, зокрема України, що 

стосуються міжнародного співробітництва в галузі вищої освіти та науково-

технічної діяльності (закони, підзаконні акти, концепції тощо); 
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- матеріали та підсумкові документи (декларації) самітів міністрів 

освіти країн-учасниць Болонського процесу; 

- документи та аналітичні матеріали EAU, ENQA, EQAR та ін.; 

- матеріали конференцій та зустрічей робочих органів Болонського 

процесу, у яких розроблено концептуальні засади досліджуваного феномену; 

- наукові розвідки (статті, монографії) вітчизняних та зарубіжних 

учених із широкого кола аспектів досліджуваної проблеми; 

- міжнародні на національні глосарії термінів із проблем формування 

регіонального освітнього простору, розвитку вищої освіти та докторських 

студій; 

- інформаційні сайти, аналітичні та навчально-методичні матеріали 

міжнародних проєктів, ініційованих ЄАУ та іншими міжнародними 

організаціями. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, 

що вперше в українській педагогічній науці цілісно з’ясовано теоретичні 

засади та напрями діяльності Європейської асоціації університетів у 

контексті формування регіонального освітнього простору, а саме: 

схарактеризовано стан розробленості проблеми діяльності ЄАУ як складного 

багатоаспектного феномену та концептуальні засади формування 

регіонального освітнього простору у другій половині ХХ ст. – 10-х рр. ХХІ 

ст., зокрема: функціональний, організаційний та політичний підходи; 

визначено передумови (створення національних конференцій керівників 

університетів протягом першої половини ХХ ст.; створення Ради Європи; 

створення Західноєвропейського Союзу; підписання Римського договору 

тощо) й етапи розвитку Європейської асоціації університетів: 

1) започаткувальний (1959 – 1973); 2) об’єднувальний (1974 – 2000); 

3) інституційний (2001 – дотепер); окреслено напрями діяльності 

Європейської асоціації університетів у контексті формування регіонального 

освітнього простору: формування європейської освітньої політики; співпраця 

з іншими освітніми організаціями європейського та міжнародного рівня; 
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забезпечення якості вищої освіти в Європейському просторі вищої освіти; 

розвиток докторської освіти; висвітлено актуальний стан та перспективи 

розвитку діяльності університетських організацій в умовах реалізації засад 

Болонського процесу в Україні. 

Конкретизовано поняттєво-термінологічний апарат дослідження, 

утворений такими концептами, як «простір», «освітній простір», 

«регіональний освітній простір», «регіоналізація освітнього простору». 

Подальшого розвитку набуло визначення чинників розвитку 

Європейського простору вищої освіти та Європейського дослідницького 

простору, зокрема, в Україні. 

До наукового обігу введено маловідомі й раніше невідомі англомовні 

джерела, офіційні документи та факти, що стосуються особливостей розвитку 

ЄПВО та ЄДП. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в 

тому, що схарактеризовані авторкою теоретичні засади та напрями діяльності 

Європейської асоціації університетів у контексті формування регіонального 

освітнього простору, рекомендації щодо застосування позитивного 

європейського досвіду в досліджуваній сфері в Україні можуть бути 

використані для розроблення сучасної стратегії розвитку вищої освіти та 

наукової й науково-технічної діяльності, створення навчальних посібників із 

освітньої політики та освітнього менеджменту, порівняльної педагогіки, 

історії педагогіки та педагогіки вищої школи. Матеріали дослідження та його 

джерельна база будуть корисними в подальших наукових пошуках у 

відповідних галузях наукового знання. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Київського 

університету імені Бориса Грінченка (довідка № 111-н від 10.10.2018 р.), 

Льотної академії Національного авіаційного університету (довідка 

№ 0108/557 від 02.03.2020 р.), Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка (довідка № 497 від 28.02.2020 р.), 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (довідка 
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про впровадження № 17/17-619 від 02.03.2020 р.). 

Апробація результатів дослідження здійснювалася на науково-

практичних конференціях і семінарах різного рівня: міжнародних – 

«Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри 

змін» (Суми, 2014; 2016; 2017), «Теоретико-практична спадщина 

А. С. Макаренка в контексті євроінтеграційних тенденцій вітчизняної освіти» 

(Полтава, 2014), «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка» (Суми, 

2014; 2015), «Вища школа в контексті євроінтеграційних процесів» (Черкаси, 

2017), «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті 

глобалізаційних та інтеграційних процесів» (Хмельницький, 2017), «Україна – 

ЄС: крос-культурні порівняння в освітніх дослідженнях» (Київ, 2017), 

«Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта» (Київ, 2017), «Methodology 

and methods of scientific research» (Praha, Czech Republic, 2016); всеукраїнських – 

«Педагогічна компаративістика – 2015: трансформації в освіті зарубіжжя та 

український контекст» (Київ, 2015), «Актуальні проблеми розвитку освіти і 

науки в умовах глобалізації» (Дніпропетровськ, 2015), «Педагогічна 

компаративістика – 2016: освітні реформи та інновації у глобалізованому світі» 

(Київ, 2016), «Наукові досягнення, відкриття та шляхи розвитку педагогічної 

науки» (Запоріжжя, 2018).  

Публікації. Основні теоретичні положення й результати дослідження 

відображено в 23 одноосібних публікаціях автора, з них 7 – у провідних 

фахових виданнях України, 1 – у закордонному виданні, 15 праць апробаційного 

характеру. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотацій, 

вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, 

списку використаних джерел (всього 235 найменувань, із них 110 іноземними 

мовами). Загальний обсяг дисертації складає 240 сторінок, із них 

180 сторінок основного тексту. Робота містить 4 таблиці, 13 рисунків та 

7 додатків на 18 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ 

УНІВЕРСИТЕТІВ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО 

ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 

 

1.1. Стан розробленості проблеми дослідження 

 

Діяльність Європейської асоціації університетів у контексті 

формування регіонального освітнього простору як науково-педагогічна 

проблема характеризується міждисциплінарністю розгляду, оскільки 

потрапляє в поле зору філософів, соціологів, політологів, педагогів, освітніх 

менеджерів, економістів та інших фахівців суміжних галузей знань. 

У межах характеристики стану розробленості досліджуваної проблеми 

вважаємо за доцільне виокремити ключові аспекти її розгляду, що 

відбивають основні напрями наукових розвідок згаданих вище вчених, а 

саме:  

1) інтеграційні процеси в межах формування Європейського простору 

вищої освіти;  

2) діяльність організацій-суб’єктів формування освітньої політики в 

Європейському просторі вищої освіти;  

3) забезпечення якості вищої освіти в Європейському просторі вищої 

освіти;  

4) інтернаціоналізація вищої освіти.  

Вважаємо за доцільне наголосити, що запропоновані нами аспекти 

розгляду діяльності Європейської асоціації університетів у контексті 

формування регіонального освітнього простору, зважаючи на схожість 

порушеної проблематики, часто розглядаються науковцями в невід’ємній 

єдності. 

Для характеристики стану розробленості досліджуваної проблеми нами 

здійснено науковий пошук джерел, ключові слова яких найбільш повно 
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відповідають ключовим словам дисертаційної роботи, за допомогою методу 

контент-аналізу. Пошук джерел здійснювався за допомогою пошукової 

системи Google. Пріоритетна увага надавалася дисертаційним та 

монографічним дослідженням, а також науковим статтям у вітчизняних 

фахових виданнях та виданнях інших країн, які входять до Організації 

економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу.  

У межах такого аспекту розгляду, як інтеграційні процеси в межах 

формування європейського простору вищої освіти, заслуговують на увагу 

розвідки таких вітчизняних науковців, як Н. Авшенюк (2016) (тенденції 

розвитку транснаціональної вищої освіти); С. Андрейчук (2007) (державне 

управління реформуванням вищої освіти в Україні в контексті Болонського 

процесу); В. Андрущенко (2010; 2012) (основні характеристики європейської 

вищої освіти та можливості їх реалізації в системі освіти України; 

конституційний процес у європейському освітньому просторі); 

Т. Андрущенко (2015) (ціннісна палітра європейського простору освіти); 

Т. Антонюк (2014) (гармонізація української системи освіти з міжнародними 

стандартами як головна передумова інтеграції у світовий освітній простір); 

І. Артьомов (2012) (інтеграція вищої освіти України у світовий освітній 

простір на прикладі Закарпатського державного університету); І. Артьомов та 

Ф. Ващук (2011) (концептуальні і правові основи формування Європейського 

освітнього простору); М. Баран (2011) (механізми інституційного 

регулювання процесів модернізації вищої освіти України); В. Берека (2007) 

(актуальні проблеми розвитку вищої освіти в Україні в контексті 

Болонського процесу); О. Бурлакова (2007) (відтворення вищої освіти 

України в європейському освітньому просторі); Ф. Ващук (2009) (актуальні 

аспекти й особливості інтеграції вищої школи України в європейський 

освітній простір); М. Дебич (2013) (світові явища інтеграції у вищій освіті та 

перспективи участі України в європейських проєктах); Ю. Журавльова (2009) 

(механізми державного управління реформуванням вищої освіти України в 

умовах євроінтеграції); О. Закусило (2011) (проблеми входження України в 
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європейський освітній простір); С. Іванова (2016) (інноваційні напрями 

реформування системи вищої освіти в аспекті євроінтеграції України); 

О. Карпенко (2017) (розвиток європейського виміру модернізації вищої 

педагогічної освіти України); О. Клименко (2012) (історичні передумови 

формування та розвитку Європейського освітнього простору); Т. Ковальчук 

(2009) (уплив культурного чинника на динаміку європейської інтеграції); 

О. Кравченко (2007) (концептуальний та регулятивний аспекти еволюції 

становлення й перспектив спільної зовнішньої політики ЄС); А. Красуля 

(2017) (формування академічної культури дослідника в контексті 

євроінтеграційних процесів); В. Луговий (2009) (успіхи та труднощі процесу 

інтеграції України в європейські простори вищої освіти і досліджень як 

складова геополітики); С. Мартиненко (2013) (тенденції та пріоритети 

розвитку Європейського простору вищої освіти); Ф. Моісєєва та В. Усачов 

(2014) (європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського 

процесу); І. Нестеренко (2014) (модернізація змісту вищої педагогічної освіти 

в Польщі в умовах європейської інтеграції); О. Норкіна (формування 

сучасного освітнього простору в Україні); О. Огієнко (2014) (тенденції 

реформування вищої освіти Великої Британії в контексті євроінтеграційних 

процесів); Х. Олексик (2011) (еволюція та організаційно-правове 

забезпечення Болонського процесу в Україні); Є. Пінчук (2009) (модернізація 

вищої школи України в умовах інтеграції в європейський освітній простір); 

А. Сбруєва (2007; 2014) (Лісабонська стратегія розвитку єдиного 

європейського простору неперервної освіти; відкритий метод координації як 

інноваційний механізм управління євроінтеграційними процесами у сфері 

вищої освіти); І. Сікорська (2006) (удосконалення державного управління 

вищою освітою в контексті європейської інтеграції); Г. Хоружий (2016) 

(європейська політика вищої освіти); О. Шовкопляс (2012) (інтеграційні 

процеси в розвитку вищої освіти країн Європейського Союзу) та ін.  

Узагальнення науково-педагогічної літератури, присвяченої розгляду 

інтеграційних процесів у межах формування європейського простору вищої 
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освіти дозволило виокремити низку спільних характеристик. Переважна 

більшість наукових праць тією чи іншою мірою висвітлюють передумови та 

чинники (політичні, економічні, демографічні, культурні, освітні) розвитку 

євроінтеграційних процесів; етапи формування європейського простору 

вищої освіти; історичні, теоретико-методологічні, нормативно-правові, 

організаційні, змістово-процесуальні засади інтеграційних процесів у межах 

формування європейського простору вищої освіти; виклики, проблеми, 

перспективи (тенденції) подальшого розвитку досліджуваних процесів у 

межах формування європейського простору вищої освіти. Особлива увага 

дослідників приділяється проблемі інтеграції України в європейський простір 

вищої освіти. 

Акцентуючи на міждисциплінарному характері розгляду 

досліджуваного аспекту, вважаємо за доцільне звернутися до дисертаційного 

дослідження О. Бурлакової, у якому авторка висвітлює механізми та шляхи 

відтворення вищої освіти України в процесі її євроінтеграції з позицій 

філософії. Розглядаючи процеси реформування вищої освіти України крізь 

призму філософської парадигми, авторка доводить, що в контексті 

суспільних трансформацій призначення вищої освіти отримує новий вектор, 

так само, як і змінюються її масштаби, форми й методи адміністрування в 

освітній галузі. Окреслені трансформації стосуються: переосмислення ролі та 

місця освіти в житті людини, урізноманітнення форм організації процесу 

надання освітніх послуг, педагогічних технологій, способів передачі знань та 

формування компетентностей (Бурлакова, 2007). 

Політичний аспект європейської інтеграції став предметом наукових 

досліджень А. Сбруєвої, яка висвітлює провідні характеристики відкритого 

методу координації й суб’єктів його використання як інноваційного 

механізму управління процесами європейської інтеграції у вищій освіті. До 

таких провідних характеристик відкритого методу координації вчена 

відносить: формулювання спільних цілей діяльності та налагодження 

співпраці щодо їхньої імплементації згідно з узгодженою програмою та 
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встановленим планом; налагодження партнерської взаємодії й організацію 

взаємного навчання партнерів задля встановлення кращих практик і їх 

подальшої дисемінації; запровадження контролю й моніторингу 

впровадження спільних освітніх програм із використанням відповідних 

індикаторів та орієнтирів; підготовку й оприлюднення інформаційно-

аналітичних доповідей із урахуванням окреслених вище індикаторів та 

орієнтирів (Сбруєва, 2014). 

З позицій теорії управління розглядає євроінтеграційні процеси 

Ю. Журавльова (2011) у своєму дисертаційному дослідженні «Механізми 

державного управління реформуванням вищої освіти України в умовах 

євроінтеграції». Авторка доводить, що курс на євроінтеграцію спричинив 

зміну освітньої парадигми, яка, у свою чергу, зумовила пошук ефективних 

механізмів, засобів та інструментарію державного управління вищою освітою 

(Журавльова, 2011).  

Культурні чинники європейської інтеграції досліджує Т. Ковальчук 

(Ковальчук, 2009). Виокремлюючи рівні, на яких здійснюються інтеграційні 

процеси (економічний, політичний та культурний), дослідниця наголошує, 

що саме культура стає вирішальним фактором в об’єднанні європейських 

народів. На думку вченої, європейська культура являє собою синтез і 

водночас своєрідність та самобутність національних етнічних культур. Вона 

простежує риси трансконтинентальності європейської культури ще з часів 

Середньовіччя, коли ні наука, ні культура не мали кордонів (Ковальчук, 2009, 

с. 648).  

Політичний аспект європейської інтеграції вивчає О. Кравченко (2007), 

який крізь призму теорії взаємозалежності висвітлив позитивні сторони та 

протиріччя, що супроводжують процес формування спільної зовнішньої й 

безпекової політики Європейського Союзу. Для розуміння політичного 

виміру євроінтеграційних процесів важливими є сформульовані автором 

положення щодо співмірності концептуального й управлінсько-

регулятивного забезпечення спільної зовнішньої та безпекової європейської 
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політики; штучності і деструктивності класифікації країн на підставі таких 

критеріїв, як історичне минуле та ідеологія; наявності причинно-наслідкових 

зв’язків між концепціями розвитку спільної зовнішньої й безпекової політики 

Європейського Союзу тощо (Кравченко, 2007). 

З іншого куту зору політичний вимір євроінтеграції представлено в 

дисертаційному дослідженні В. Болотніка (2009), який на прикладі Великої 

Британії, Німеччини та Франції схарактеризував еволюційні та перспективні 

напрями еволюції розвитку європейської інтеграції. Сфокусувавши увагу на 

концепціях постбіполярності, автор розкрив специфіку підходів соціал-

демократичних урядів до питання реформування й розширення ЄС 

(Болотніка, 2009). 

У межах наступного аспекту розгляду проблеми діяльності 

Європейської асоціації університетів у контексті формування регіонального 

освітнього простору – діяльності організацій-суб’єктів формування освітньої 

політики в Європейському просторі вищої освіти – заслуговують на увагу 

наукові розвідки таких учених, як В. Амбарчян (2016) (оцінка ступеня 

автономії системи вищої освіти України за методикою Європейської 

асоціації університетів); В. Білокопитов (2012) (діяльність європейських 

організацій із забезпечення якості вищої освіти в контексті Болонського 

процесу); Г. Корсун (2016) (європейський досвід становлення та розвитку 

автономії університетів); А. Улановська (2017) (організаційно-педагогічні 

засади діяльності Європейського студентського союзу як суб’єкта 

Болонського процесу); І. Чистякова (2013) (змістові особливості діяльності 

Європейської асоціації університетів) та ін. 

Зокрема, В. Білокопитов розглядає діяльність європейських організацій, 

так званої групи Є-4 (Європейської асоціації із забезпечення якості вищої 

освіти, Європейської асоціації університетів, Європейської асоціації вищих 

навчальних закладів, Європейського студентського союзу) у контексті 

забезпечення якості вищої освіти. 
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Дослідник окреслює внесок кожного суб’єкта в забезпечення якості 

вищої освіти в Європейському просторі вищої освіти окремо та у взаємодії з 

іншими членами групи Є-4. Зокрема, автор демонструє, що представництво 

інтересів національних держав-членів Болонського клубу та політичних 

суб’єктів пан-європейського рівня (ЄС, РЄ) у групі Є-4 здійснює 

Європейська асоціація із забезпечення якості вищої освіти. Крім цього, 

Асоціація виконує консультативну, аналітичну, моніторингову та 

законотворчу функції, спрямовані на стандартизацію процесів забезпечення 

якості вищої освіти на ЄПВО. Діяльність Європейської асоціації 

університетів як головного представника академічних інтересів провайдерів 

вищої освіти в ЄПВО висвітлюється В. Білокопитовим у річищі плекання 

університетських цінностей, розширення автономії закладів вищої освіти, 

збільшення відповідальності ЗВО за якість пропонованих освітніх послуг, 

вплив на освітню політику на національному та європейському рівнях. 

Автором детально схарактеризовано низку міжнародних проєктів, реалізація 

яких здійснюється за участю широкого кола університетських учених та 

експертів міжнародних організацій-партнерів, і передбачає розроблення та 

апробацію механізмів забезпечення якості вищої освіти на міжнародному, 

національному та інституційному рівнях (Білокопитов, 2012). 

Повноваження Європейської асоціації вищих навчальних закладів 

автор характеризує як представництво інтересів закладів вищої професійної 

освіти та громадян, зацікавлених у навчанні впродовж життя. Асоціація бере 

участь у формуванні освітньої політики, співпрацює з бізнес-структурами, 

університетами, профспілками, підтримує процеси інтернаціоналізації, 

автономізації, міжнародної акредитації закладів вищої освіти тощо. 

Дослідник переконливо доводить, що саме Європейській асоціації вищих 

навчальних закладів завдячуємо розробленням та практичною 

імплементацією стратегій «навчання впродовж життя» (Білокопитов, 2012). 

В. Білокопитов убачає місію Європейського студентського союзу в 

представленні й підтримці освітніх, соціальних, економічних та культурних 
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інтересів студентів на європейському рівні, підтверджуючи означений факт 

тематикою реалізованих організацією проєктів («Участь студентів у 

створенні Європейського простору вищої освіти», «Забезпечення якості та 

акредитація», «Фінансування вищої освіти» тощо) та аналітичних розвідок 

експертів ЄСС «Болонський процес очима студентів» (Білокопитов, 2012).  

У свою чергу, А. Улановська зосереджується безпосередньо на 

діяльності Європейського студентського союзу як суб’єкта формування 

освітньої політики в ЄПВО. Дослідниця характеризує провідні напрями 

діяльності ЄСС, що охоплюють: забезпечення якості вищої освіти; механізми 

фінансової підтримки закладів вищої освіти і студентства; імплементація 

освітньої парадигми, орієнтованої на студента; залучення студентської 

молоді до управління вищою освітою як стейкхолдерів; працевлаштування 

випускників закладів вищої освіти тощо. Авторка переконливо доводить, що 

такий впливовий суб’єкт освітньої політики в ЄПВО, як Європейський 

студентський союз має потужний науково-дослідний потенціал, орієнтований 

на виявлення невідкладних питань, що мають бути розв’язані у процесі 

модернізації вищої освіти Європейського Союзу, формування європейського 

простору вищої освіти та розвитку студентського руху у країнах-членах БП 

(Улановська, 2017).  

У межах висвітлення питань розвитку університетської автономії в 

європейських закладах вищої освіти Г. Корсун окреслює діяльність 

Європейської асоціації університетів, яка декларує розвиток автономії 

пріоритетним напрямом своєї діяльності (Корсун, 2016).  

Питання університетської автономії отримало розвиток і в роботі 

В. Амбарчян (2016), яка здійснила оцінку рівня автономії вітчизняних 

закладів вищої освіти за методикою Європейської асоціації університетів. У 

статті розкрито методику оцінки ступеня автономії системи вищої освіти, 

розроблену Європейською асоціацією університетів за такими показниками, 

як: організаційна автономність (здатність ЗВО самостійно обирати вище 

керівництво, призначати виконавчі органи, створювати дочірні підприємства 
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й організаційну структуру); фінансова автономність (здатність ЗВО 

самостійно управляти фінансами та майном, формулювати й імплементувати 

фінансові стратегії); автономність в управлінні людськими ресурсами 

(здатність ЗВО реалізовувати власну політику кадрового менеджменту); 

академічна автономність (здатність ЗВО самостійно розробляти процедури 

прийому студентів на навчання, затверджувати перелік спеціальностей, 

розробляти освітні та робочі програми, контролювати якість освітніх послуг 

та професорсько-викладацького складу) (Амбарчян, 2016).  

Розглядаючи змістові особливості діяльності університетських мереж, 

І. Чистякова також звертається до досвіду Європейської асоціації 

університетів (Чистякова, 2013). Цінним у контексті нашого дослідження є 

характеристика ЄАУ з позицій параметрів міжнародних мереж у сфері вищої 

освіти: розмір мережі, обмеження та процедури прийняття нових членів, 

часові обмеження, межі спільної діяльності в мережі, інтеграція діяльності, 

рівність у мережі, інтенсивність співробітництва.  

Зокрема, здійснений авторкою аналіз ЄАУ за параметром «інтеграція 

діяльності» засвідчив наявність у даній мережі горизонтальної інтеграції 

вишів, що унеможливлює міжсекторальні домовленості між закладами вищої 

освіти й такими зацікавленими сторонами, як представники промисловості та 

бізнесової сфери. За параметром «інтенсивність співробітництва», що 

залежить від позиції, яку посідає мережа в мережевому континуумі, 

І. Чистякова характеризує тип зв’язків у межах означеної організації як 

координацію, що являє собою проміжну форму міжінституційної діяльності 

ЄАУ. Дослідниця доводить, що співпраця в даній мережі здійснюється на 

рівних правах для всіх її учасників (Чистякова, 2013).  

Принагідно зауважимо, що означений аспект є найменш дослідженим 

серед вітчизняних науковців, що свідчить про актуальність обраного нами 

напряму наукового пошуку, але, разом із тим, саме окреслені вище розвідки є 

найбільш дотичними до теми нашої дисертаційної роботи, що й зумовило їх 

детальний розгляд у межах даного підрозділу. 



40 

 

На відміну від попереднього аспекту, наступний – забезпечення якості 

вищої освіти на європейському просторі вищої освіти – став предметом 

пильної уваги вчених як у межах спеціального розгляду, так і висвітлення 

більш широкого кола питань у наукових працях міждисциплінарного 

характеру.  

Проблему забезпечення якості вищої освіти досліджували у своїх 

працях: В. Андрущенко (2012) (філософсько-методологічні засади 

підвищення якості вищої освіти України в європейському вимірі); І. Бабін 

(2011) (забезпечення якості вищої освіти: європейський, національний та 

інституційний рівні); В. Вікторов (2006) (регулювання якості освіти як 

філософсько-освітянська проблема); І. Гамерська (2014) (педагогічні засади 

гармонізації національних і європейських стандартів освіти в контексті 

Болонського процесу); М. Гриценко (2012) (філософсько-методологічний 

аспект якості й доступності вищої освіти); І. Грищенко (2012) (економічні 

умови забезпечення якості освітніх послуг у системі вищої освіти); 

І. Єременко та А. Сбруєва (2017a; 2017б) (етапи розвитку європейського 

виміру забезпечення якості вищої освіти; забезпечення якості підготовки 

докторів філософії в контексті розбудови Європейського простору вищої 

освіти); Л. Івашко (2011) (інноваційні інформаційно-комунікаційні технології 

забезпечення якості вищої економічної освіти); С. Калашнікова та В. Луговий 

(2015) (розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні); 

М. Кісіль (2008) (якість вищої освіти як предмет філософського аналізу); 

Г. Клімова (2016) (європейський вимір якості вищої освіти); І. Лікарчук 

(2011) (стан моніторингу якості освіти в Україні); О. Локшина (2004) (світові 

досягнення та українські перспективи щодо моніторингу якості освіти); 

Л. Пшенична (2017) (забезпечення якості вищої освіти в контексті 

імплементації Закону України «Про вищу освіту»); А. Сбруєва (2017) 

(актуальні проблеми управління якістю освіти); А. Сбруєва та І. Єременко 

(2017) (етапи й актуальні тенденції розвитку європейського виміру 

забезпечення якості вищої освіти); В. Ткач (2010) (методи й моделі 
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адаптивного управління якістю освітньої діяльності закладу вищої освіти); 

О. Чорна (2015) (розвиток системи моніторингу якості вищої освіти в 

Німеччині); С. Щудло (2013) (чинники й механізми забезпечення якості 

вищої педагогічної освіти в умовах сучасного суспільства) та ін.  

З позицій філософії освіти В. Вікторов розглядає її якість як 

«багатовимірну модель соціальних норм і вимог до особистості, освітнього 

середовища, у якому відбувається її розвиток, та системи освіти, що реалізує 

їх на певних етапах навчання людини» (Вікторов, 2006). Учений наголошує 

на багатогранності досліджуваного феномену, що віддзеркалює різноманітні 

(філософські, політичні, соціально-економічні, демографічні, педагогічні, 

тощо) виміри освітнього процесу й дефініціюється як суспільний ідеал 

освіченості громадянина; результат навчальної діяльності особистості; 

процес надання освітніх послуг; критерій функціонування системи освіти 

(там само).  

У подібному ракурсі трактує якість освіти М. Гриценко, водночас 

зосереджуючись на її доступності. Авторка наголошує на існуванні зв’язків 

корелятивної залежності між якістю вищої освіти й ефективним розвитком 

сучасного суспільства, який стає можливим лише за наявності вищої освіти 

високої якості. Якість, у свою чергу, через свою здатність прогностично 

відбивати дійсність, демонструвати альтернативні шляхи розвитку як 

системи освіти, так і суспільства в цілому, стає, на думку М. Гриценко, 

локомотивом суспільних трансформацій. Дослідниця зосереджується на 

інваріанті якісної освіти в умовах «плинної сучасності», що передбачає 

оптимальне поєднання змісту й форми процесуальності освіти, наголошуючи, 

що досліджуваний феномен не являє собою трансісторичну константу 

(Гриценко, 2012). 

Для кращого розуміння сучасного стану забезпечення якості вищої 

освіти в ЄПВО вважаємо за доцільне звернутися до періодизації 

досліджуваного процесу, розробленої вітчизняними дослідницями 

А. Сбруєвою та І. Єременко (2017). В основу означеної періодизації 
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науковиці поклали низку критеріїв, зокрема: зміни в методології процесу 

забезпечення якості вищої освіти, структурних і змістових компонентах 

досліджуваного процесу, стандартах і процедурах легітимізації процесів 

ЗЯВО в Європейському просторі вищої освіти. На основі діахронно-

порівняльного аналізу значної кількості аналітичних та наукових праць учені 

виокремили такі етапи формування європейського виміру процесу 

забезпечення якості вищої освіти: «1) етап розробки й експериментальної 

перевірки національного та європейського вимірів методології та процедур 

забезпечення якості вищої освіти (1991‒1997 рр.); 2) етап інституалізації 

європейського виміру процесу забезпечення якості вищої освіти (1997‒2005 

рр.); 3) етап стандартизації європейського виміру процесу забезпечення 

якості вищої освіти (2005‒2015 рр.); 4) етап легітимізації європейського 

виміру процесу забезпечення якості вищої освіти (з 2015 р. ‒ донині) 

(Сбруєва та Єременко, 2017). 

У свою чергу, І. Бабін зосереджується на методологічних інструментах 

для оцінки якості й акредитації закладів вищої освіти в контексті ЄПВО, що 

включають визнання необхідності вироблення загальних критеріїв та методів 

акредитації для спрощення процедури взаємного визнання рішень 

національних агентств із забезпечення якості; урахування національної 

процедурної й методичної диверситивності під час розроблення загальних 

критеріїв та методів оцінювання якості; укладання глосарію термінів з метою 

впорядкування ключових дефініцій задля інтерпретації основних 

характеристик кожного закладу вищої освіти з позиції загальних, але гнучких 

принципів, поширених у країнах ЄС; запровадження ефективної культури 

якості за умов активної участі всіх стейкхолдерів: уряду, ЗВО, 

акредитаційних агенств, викладачів та студентів; забезпечення прозорості 

процесів акредитації тощо (Бабін, 2011). 

Проблему міжнародного співробітництва між європейськими 

агентствами із забезпечення якості вищої освіти порушує Г. Клімова в 

науковій розвідці «Якість вищої освіти: європейський вимір» (Клімова, 2016). 
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Дослідниця визначає такі форми міжнародного співробітництва у сфері 

забезпечення якості вищої освіти, як залучення іноземних фахівців з окремих 

дисциплін до процесу оцінювання якості вищої освіти або включення їх до 

складу експертних груп; зарахування іноземних експертів до органу 

управління/керівного комітету агентства із забезпечення якості певної 

країни; керування чинними міжнародними стандартами й критеріями у 

процесі акредитації тощо (Клімова, 2016). 

Не менш дослідженим, ніж аспект забезпечення якості, є аспект 

інтернаціоналізації вищої освіти. В означеному аспекті заслуговують на 

увагу розвідки таких вітчизняних науковців, як Н. Авшенюк (2011) 

(Болонський процес як регіональний вимір інтернаціоналізації вищої освіти в 

Європі); М. Бойченко (2011а; 2011б) (вплив інтернаціоналізації на розвиток 

інноваційних процесів в управлінні європейською вищою освітою; 

особливості інтернаціоналізації навчальних програм у канадських 

університетах); С. Вербицька (2009) (інтернаціоналізація вищої освіти як 

інноваційний вимір діяльності закладів вищої освіти України); О. Виговська 

(2018) (стратегія інтернаціоналізації як ключовий пріоритет розвитку 

університетської освіти України); Л. Горбунова (2015) (інструменти 

інтернаціоналізації вищої освіти в європейській освітній політиці); 

Т. Дараган, Н. Тимошенко, О. Власюк (2017) (досвід університетів США і 

Європи щодо інтернаціоналізації вищої освіти у XXI столітті); М. Дебич 

(2017; 2015) (світовий досвід інтернаціоналізації вищої освіти; програми 

спільних/подвійних ступенів у європейському просторі вищої освіти як 

механізми інтернаціоналізації); Н. Дем’яненко (2011) (інтернаціоналізація 

вищої освіти в ракурсі диверсифікації магістратури); В. Донченко (2013) 

(пріоритетні напрями міжнародної діяльності сучасного університету в 

умовах інтернаціоналізації освіти); О. Заболотна (2014) (інноваційні 

технології викладання іноземних мов в умовах інтернаціоналізації освітнього 

простору); В. Зінченко (2018) (інституційний вимір інтернаціоналізації вищої 

освіти в умовах глобальних трансформацій); І. Золотарьова та Ж.-Ю. Шоша 
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(2015) (розвиток інтернаціоналізації університету у співпраці з європейським 

простором вищої освіти); Д. Ільницький (2012) (сучасна оцінка 

інтернаціоналізації ринку освітніх послуг України); Р. Ковальчук (2011) 

(міжнародно-правовий досвід і національна практика інтернаціоналізації 

освіти); О. Козієвська (2012) (міжнародний досвід та українські перспективи 

розвитку стратегії інтернаціоналізації вищої освіти); В. Коцур (2018) 

(інтернаціоналізація освіти як шлях України до себе в європейському 

цивілізаційному просторі); О. Красовська (2011) (інтернаціоналізація вищої 

освіти в умовах глобалізації світового освітнього простору); С. Курбатов 

(2011) (інтернаціоналізація як сутнісна складова університетської місії в 

сучасних умовах); В. Лозовий (2014) (проблеми та перспективи 

інтернаціоналізації вищої освіти України); О. Нітенко (2015) 

(інтернаціоналізація вищої освіти як фактор розвитку університету); 

В. Пашков (2011) (політичний вимір процесів інтернаціоналізації вищої 

освіти); А. Сбруєва (2002; 2013) (інтернаціоналізація вищої освіти: сутність 

поняття та системні зміни парадигми; інтернаціоналізація вищої освіти: 

пріоритети комплексної стратегії Європейського Союзу); А. Сбруєва та 

Д. Козлов (2016) (інтернаціоналізація як драйвер розвитку інноваційної 

системи університету); В. Солощенко (2011) (інтернаціоналізація 

університетської освіти в німецькомовних країнах); І. Соколова (2017) 

(стратегії забезпечення якості в освітній політиці Європейської асоціації 

університетів); І. Степаненко та М. Дебич (2017) (інтернаціоналізація як 

інструмент розвитку лідерського потенціалу університету); І. Степаненко 

(2015) (ключові питання інтернаціоналізації вищої освіти в світлі 

інструментального й культурно-гуманітарного вимірів); Є. Суліма (2018) 

(позитивний імідж сучасного університету в умовах інтернаціоналізації 

вищої освіти); Ж. Чернякова (2011; 2015) (порівняльна характеристика 

процесів глобалізації та інтернаціоналізації в контексті формування сучасної 

освітньої політики; порівняльна характеристика моделей інтернаціоналізації 

освітнього простору); А. Чирва (2012) (тенденції інтернаціоналізації змісту 
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вищої освіти в університетах Канади); Г. Шепель (2014) (інтернаціоналізація 

як інструмент забезпечення якості); С. Шитікова (2017) (особливості й 

тенденції інтернаціоналізації вищої освіти України в контексті реалізації 

програм міжнародної співпраці ЄС); Г. Шубартовський (2011) 

(інтернаціоналізація університетської освіти) та ін. 

Інтернаціоналізацію освіти як багатовимірний процес імплементації 

низки міжнародних аспектів у такі напрями діяльності закладів вищої освіти, 

як науково-дослідницька робота, викладання й адміністрування, та одну з 

найголовніших складових європейської освітньої політики розглядає 

М. Бойченко. Серед беззаперечних позитивних рис інтернаціоналізації освіти 

науковиця виокремлює: розширення доступу до вищої освіти для ширших 

верств населення, універсалізацію знань, появу міжнародних освітніх 

стандартів і збільшення інноваційної складової вищої освіти, активізацію 

процесів міжнародного співробітництва й академічної мобільності (Бойченко, 

2011а). 

Заслуговують на увагу в межах даного дослідження суперечності, що 

виникають у процесі інтернаціоналізації вищої освіти на сучасному етапі 

розвитку суспільства, виокремлені А. Сбруєвою та Д. Козловим, а саме: між 

глобальним і національним вимірами місії закладу вищої освіти, інакше 

кажучи, – між пріоритетною увагою до задоволення потреб глобальної та 

національної (місцевої) громади в діяльності закладу вищої освіти, що 

стосуються розкриття їх інтелектуального потенціалу, розвитку економічної 

й соціальної галузей; між ринково орієнтованими стратегіями 

інтернаціоналізації діяльності закладу вищої освіти, що передбачають 

отримання прибутку, та стратегіями інноваційного розвитку ЗВО, 

спрямованими на впровадження в освітній процес сучасних ІКТ, залучення 

закладу вищої освіти кращих студентів та викладачів, а також акумулювання 

кращих матеріальних ресурсів, відкриття нових конкурентоспроможних 

спеціальностей і орієнтація на випереджальний характер професійної 

підготовки в межах наявних у закладі спеціальностей; між спрямованістю на 
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інтернаціоналізацію закладу вищої освіти та рівнем його готовності 

(організаційної, інтелектуальної тощо) до запровадження 

інтернаціоналізованих навчальних планів, дієвістю системи надання 

інтеркультурної підтримки іноземним студентам як щодо їхньої навчальної, 

так і позанавчальної діяльності, наявністю в закладі вищої освіти відповідної 

інфраструктури; між потенційними прибутками закладів вищої освіти, 

зумовленими наявністю міжнародної мобільності студентів, та 

соціокультурними ризиками для місцевих мешканців, які не завжди готові 

прийняти до своєї громади великої кількості представників інших рас, 

етносів, релігій чи культур (Сбруєва та Козлов, 2016). 

Здійснюючи порівняльну характеристику феноменів глобалізації й 

інтернаціоналізації в контексті формування сучасної освітньої політики, 

Ж. Чернякова окреслює низку особливостей, притаманних лише одному з 

цих процесів. Так, аналіз широкого кола наукових джерел із досліджуваної 

проблеми дозволив авторці констатувати, що інтернаціоналізація заснована 

на співробітництві між націями, які є головними суб’єктами й виконують 

низку функцій. У межах інтернаціоналізації акцентується на стратегічних 

взаємовідносинах у межах геополітичних структур, заснованих на взаємній 

повазі та розумінні. Разом із тим, наголошує дослідниця, наслідком 

глобалізації стає реорганізація світового порядку, перенесення національних 

кордонів тощо. У межах глобалізації увага сфокусована на конкуренції за 

якісний освітній продукт, у той час як у межах інтернаціоналізації – на 

співпраці. Іншими словами, інтернаціоналізація стосується фізичної 

мобільності здобувачів освіти, науково-педагогічних працівників, 

адміністративного складу, а також міжнародної освіти, у той час як 

глобалізація – конкурентної боротьби на міжнародному ринку освіти й 

комерціалізації освітніх послуг. Глобалізація уособлює неоліберальні, 

ринково-орієнтовані політичні сили, що прагнуть до світового лідерства, 

натомість інтернаціоналізація передбачає розвиток толерантності націй, 
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обмін ідеями, заснований на міжнародних угодах між державами (Чернякова, 

2011).  

Масштабне дослідження інтернаціоналізації вищої освіти в широкому 

колі країн світу (Австралії, Бразилії, Великій Британії, Єгипті, Італії, Канаді, 

Китаї, Колумбії, Німеччині, Новій Зеландії, ПАР, Польщі, США, Фінляндії, 

Франції та Японії) здійснила М. Дебич (2017). У процесі концептуалізації 

феномену інтернаціоналізації авторка визначила низку суперечностей, що 

вимагають переосмислення: світового досвіду інтернаціоналізації вищої 

освіти, зокрема національних стратегій досліджуваних держав, впливу 

глобальних тенденцій на розробку й упровадження національних стратегій 

інтернаціоналізації вищої освіти; концептуальних засад і методологічних 

підходів до процесу інтернаціоналізації вітчизняної ВО задля розвитку 

трансверсальних компетентностей здобувачів освіти, конкурентоспроможних 

на світовому ринку праці; стратегічних моделей інтернаціоналізації з метою 

виконання соціального замовлення держави й задоволення особистісних 

потреб громадян, які живуть і працюють у сучасному глобалізованому світі; 

інноваційних тенденцій розвитку суспільства з метою формулювання дієвих 

стратегій інтернаціоналізації вищої освіти як на рівні держави, так і на рівні 

окремого ЗВО (Дебич, 2017). 

На відміну від М. Дебич, В. Солощенко зосередила свою увагу на 

процесах інтернаціоналізації вищої освіти німецькомовних країн. Порівняння 

англомовних та німецькомовних наукових джерел дозволило авторці 

констатувати, що вчені-представники англомовних країн дефініціють 

інтернаціоналізацію вищої освіти як процес упровадження міжнародного 

виміру в освітні програми та організаційні структури закладів вищої освіти, у 

той час як представники німецькомовних країн – як багатовимірний процес 

співробітництва закладів вищої освіти певних країн, що узгоджується з 

міжнародними нормами, цілями та принципами, а також потребами світового 

співтовариства й дозволяють створити умови для вільного пересування 

академічної громади. Авторка зазначає, що американський науковий дискурс 
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характеризується дотриманням позиції світової конкуренції з метою 

отримання економічної вигоди провайдерами освітніх послуг, та 

нехтуванням ідеалів співпраці між закладами вищої освіти (Солощенко, 

2011). 

У свою чергу, А. Чирва обмежує науковий пошук 

інтернаціоналізаційними процесами в університетах Канади. Дослідник на 

основі аналізу наукових праць із означеної проблеми виокремлює умови, 

необхідні для підвищення ефективності інтернаціоналізації змісту освіти в 

канадських ЗВО, а саме: методичні, прогностичні й організаційні. Серед 

методичних умов підвищення ефективності інтернаціоналізації змісту вищої 

освіти в канадських ЗВО автор називає вибір навчальних дисциплін та курсів, 

формування полікультурної компетентності здобувачів вищої освіти; 

упровадження в освітній процес міждисциплінарних курсів; інтеграцію 

освітніх програм (освітні програми для навчання за кордоном, освітні 

програми для міжнародних студентів тощо). Прогностичні умови підвищення 

ефективності інтернаціоналізації змісту вищої освіти стосуються введення 

матеріального й нематеріального стимулювання здобувачів вищої освіти та 

викладачів; досягнення консенсусу щодо стратегічних завдань діяльності 

закладів вищої освіти та освітніх стратегій їх розв’язання; розроблення 

чітких планів ЗВО (найбільшу ефективність, стверджує дослідник, 

продемонстрували короткострокові стратегічні плани, що передбачають 

виконання завдань у визначені терміни); поступовість імплементації освітніх 

програм та розподіл обов’язків; чітко окреслена маркетингова стратегія). До 

організаційних умов підвищення ефективності інтернаціоналізації змісту 

вищої освіти в канадських ЗВО А. Чирва відносить: високий рівень 

компетентності педагогічних працівників, зокрема в аспекті їх здатності 

поєднувати академічні й дослідницькі інтереси, використовувати нові 

глобальні знання для оновлення змісту лекційних курсів, змінювати 

педагогічні підходи з урахуванням оновленого змісту; досвідчений 

адміністративний персонал; курикулярну підтримку адміністрації ЗВО 
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(інтернаціоналізація навчальних планів потребує досвіду, який можна 

забезпечити через присутність міжнародних студентів і науковців, навчальні 

диспути, конференції та семінари, кожна провідна навчальна дисципліна 

повинна мати щонайменше один обов’язковий курс із міжнародним виміром) 

(Чирва, 2012). 

Здійснюючи оцінку стану інтернаціоналізації ринку освітніх послуг 

України, Д. Ільницький (2012) наявність помірного ступеню 

інтернаціоналізації національної системи вищої освіти, що в цілому 

відповідає рівню економічного розвитку нашої держави. Дослідник констатує, 

що Україна міцно тримається на міжнародному ринку освітніх послуг. Разом 

із тим, науковець підкреслює необхідність вжиття дієвих заходів як галуззю 

вищої освіти в цілому, так і окремими ЗВО задля посилення їх 

конкурентоспроможності й розвитку міжнародного співробітництва із 

використанням маркетингового інструментарію (Ільницький, 2012). 

Завершуючи аналіз стану розробленості досліджуваної проблеми у 

вітчизняному науковому дискурсі, наголосимо, що незважаючи на значну 

кількість наукових праць, виконаних у межах предметних полів загальної 

педагогіки, порівняльної педагогіки, професійної освіти, філософії освіти, 

освітнього менеджменту й державного управління, історії, економіки та 

інших дотичних галузей знань, цілісного розгляду проблеми діяльності 

Європейської асоціації університетів у контексті формування регіонального 

освітнього простору, що передбачав би висвітлення пріоритетних напрямів її 

діяльності, здійснено поки що не було, що й зумовлює доцільність її 

опрацювання в нашій дисертаційній роботі. 

 

1.2. Концептуальні засади формування регіонального освітнього 

простору у другій половині ХХ ст. – на початку ХХІ ст.  

 

Обґрунтування концептуальних засад формування регіонального 

освітнього простору у другій половині ХХ ст. – на початку ХХІ ст. 



50 

 

передбачає, насамперед, з’ясування ключового терміну – «регіональний 

освітній простір», який, у свою чергу, розкривається через низку інших 

понять: «простір», «регіон», «освітній простір».  

Починаючи розгляд ключового поняття нашого дослідження з категорії 

«простір», вважаємо за доцільне наголосити, що дане визначення 

еволюціонувало з розвитком філософської думки, починаючи від Аристотеля. 

Філософ розглядав простір як неперервну величину, пов’язану з фізичним 

буттям матерії (Аристотель, 2000).  

Як об’єкт наукових роздумів простір з’являється в роботах І. Канта, 

Ф. Шеллінга, Г. Гегеля. Якщо І. Кант вважав простір апріорною формою 

чуттєвого споглядання, що дозволяє людині сприймати світ, то Г. Гегель 

вбачав у просторі абстрактну характеристику інобуття ідеї. У свою чергу, 

Ф. Шеллінг об’єднав досліджуваним поняттям низку протилежностей: 

«більше – менше», «близько – далеко», «пусто – повно» (Саух, 2003). 

Дослідження фундаментальних основ простору знаходимо в роботах 

Е. Гуссерля та М. Хайдеггера. Характеризуючи структурність та протяжність 

матеріальних об’єктів, простір у даних розвідках виступає як одна з 

універсальних категорій, які використовуються для опису навколишнього 

світу людини.  

Протягом ХХ ст. ученими-представниками різних галузей знань 

(філософії, соціології, культурології тощо) були запропоновані різні 

концептуальні характеристики простору, зокрема:  

 М. Еліаде земний (географічний) простір вважав проявом архетипів 

свідомості;  

 Г. Башляр досліджував «близький» людині, освоєний нею географічний 

простір;  

 П. Бурдьє аналізував зв’язки фізичного й соціального простору;  

 у працях М. Фуко, Ж. Дельоз і Ф. Гваттарі простір філософської 

рефлексії почав набувати «географічного» виміру, наповнюючи 

додатковими сенсами простір життя (Мурзина, 2014).  
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У сучасному науковому дискурсі категорія «простір» розглядається в 

таких його вимірах, як:  

 філософський (П. Анохін, Б. Братаніч, Л. Заврогодько, М. Кравець, 

П. Саух, О. Тихомиров та ін.);  

 культурологічний (Т. Гаврилюк, П. Герчанівська, О. Кравченко, 

О. Овчарук, О. Прудникова, Ю. Сабадаш, О. Степанова, І. Сумченко, 

І. Хлебосолов, та ін.);  

 соціальний (В. Байрачний, В. Вахштайн, М. Грищенко, О. Жулькевська, 

Л. Ковпак, О. Котуков, Л. Малес, О. Міхеєва, О. Мусієздов, Н. Міхно, 

А. Петренко-Лисак, О. Рахманов та ін.); 

 політичний (Н. Барановська, С. Барматова, В. Ігнатко, С. Коврига, 

С. Кононенко, С. Наумкіна, Б. Слющинський, О. Сорба, О. Траверсе, 

О. Чальцева та ін.);  

 правовий (І. Арістова, О. Богдан, М. Гнатовський, М. Кулик та ін.); 

 економічний (О. Бавико, І. Бистряков, Є. Іванов, О. Морозов, 

Г. Пилипенко, О. Предко, В. Студінський та ін.); 

 освітній (Н. Касярум, Д. Литошенко, О. Марченко та ін.) тощо.  

Переходячи до розгляду освітнього виміру простору, зауважимо, що 

під освітнім простором Н. Касярум розуміє просторово‐часове поле 

функціонування та розвитку освіти як відкритої системи, де формування 

особистості здійснюється з урахуванням зовнішніх чинників 

(природно‐кліматичних, демографічних, екологічних, соціально‐економічних, 

суспільно-політичних тощо), потреб споживачів освітніх послуг (зокрема й 

самої особистості), а освітні послуги надаються установами, які мають 

відповідний освітній, виховний та розвивальний потенціал (Касярум, 2013). 

Дослідник вважає освітній простір певного суспільства формою соціальної 

єдності людей, утвореною внаслідок їх спільної діяльності в освітній галузі, 

мета якої зумовлена потребами стейкхолдерів. Відповідно, призначення 

освітнього простору дослідник вбачає у створенні належних умов 
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(інфраструктури, інформаційного забезпечення, соціальних умов тощо) для 

транслювання суспільного досвіду наступним поколінням (там само). 

О. Марченко переконливо доводить, що концептуальність категорії 

«освітній простір» міститься в її самостійності як гносеологічної структури, 

що дозволяє здійснити об’єктивний та всебічний аналіз освіти як специфічної 

сфери буття. Авторка вбачає специфіку досліджуваного концепту взаємодії 

таких глобальних онтологічних структур, як освіта та простір. Якщо з 

позицій першої онтологічної структури освітній простір виступає однією з 

провідних педагогічних категорій, то з погляду другої – досліджуваний 

концепт виходить за межі традиційного поняттєвого ряду в семантичний 

план буття, що характеризується простором, часом, рухом, матерією, 

кількістю, якістю, мірою (Марченко, 2012).  

Дослідниця також наголошує, що освітній простір являє собою об’ємну, 

цілісну соціокультурну систему з високим рівнем внутрішньої 

неоднорідності й невизначеності. У цьому контексті можна спостерігати 

руйнування усталених зв’язків, трансформацію складників освіти, що 

асимілюються зі складовими інших соціокультурних систем, появу нових 

можливостей для сполучення множинності систем освіти в цілісний освітній 

простір (там само). 

Зауважимо, що в науковій літературі та нормативних документах 

термін «освітній простір» має декілька трактувань:  

 як метафора або як синонім поняття «освітнє середовище»; 

 як територіальна категорія, зумовлена масштабом певних явищ в освіті 

та соціальній практиці; 

 як результат можливої інтеграції наявних складових освітньої системи; 

 як один із рівнів соціального простору (поряд із економічним, 

політичним, культурним тощо); 

 як певне явище в суспільних відносинах між країнами, специфічна 

якість їхньої єдності; 

 як результат конструктивної діяльності тощо. 
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Подібну багатоаспектність можемо констатувати й щодо поглядів 

науковців на характеристики освітнього простору. Разом із тим, в 

узагальненому вигляді освітній простір як феномен має такі характерні риси, 

як:  

 багатовимірність;  

 структурованість (наявність організаційної структури);  

 наявність суб’єктів (агентів, учасників), контингент яких визначається 

високим ступенем різнорідності (гетерогенності) й чисельністю;  

 наявність нормативної бази, що визнається та виконується всіма 

суб’єктами;  

 розвинена інфраструктура інституцій, що забезпечують 

функціонування означеного простору;  

 комплекс необхідних соціальних ресурсів;  

 матеріальне середовище;  

 технології взаємодії суб’єктів; 

 технології профільної діяльності суб’єктів тощо.  

Незаперечним є факт, що досліджуючи регіональний освітній простір, 

необхідно визначити його межі. Відштовхуючись від початкового розуміння 

поняття «регіон», учені вивчають просторовий чинник, що відіграє важливу 

роль під час характеристики соціально-територіальної спільності, 

наголошуючи при цьому на багаторівневості означеного поняття, яке 

вживається на позначення: міста та його околиць; району та області; краю, 

республіки, автономних округів; держави та її районів; міжнародного 

регіонального співтовариства й держав, що входять до його складу; великих 

регіонів світового співтовариства тощо. Така багаторівневість, на думку 

І. Мурзиної, стосується, насамперед, просторових відмінностей і 

пов’язується із системами управління (Мурзина, 2014). 

Вважаємо за доцільне наголосити, що в зарубіжному науковому 

дискурсі традиційно регіон визначався в географічному відношенні як 
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сукупність національних держав у певному географічно позначеному районі 

(Vayrynen, 2003).  

Ускладнення суспільних відносин, на думку Б. Хеттне, зумовило 

переосмислення ідеї регіону, який перетворився на взаємонакладений, 

багатошаровий, багатоакторний та багатогранний простір. Відповідно, 

регіони можуть бути дефініційовані в політичному, соціальному, 

функціональному й культурному аспектах (Hettne, 2005).  

У своїй науковій розвідці «Пояснення відродження регіоналізму у 

світовій політиці» (Explaining the Resurgence of Regionalism in World Politics) 

Е. Хьюрелл визначає регіон як природний, органічний принцип 

територіальної організації соціальних, політичних, економічних та 

культурних аспектів життєдіяльності людських спільнот (Hurrell, 1995).  

Як бачимо з наведеної вище праці, у політологічній літературі робиться 

спроба ввести єдине визначення поняття «регіоналізм», в основу якого 

покладено поняття «регіон». Як свідчить аналіз наукових розвідок (Caporaso 

and Choi, 2002; Fawcett and Gandois, 2010; Hettne, 2005; Mattli, 2012), існує 

два підходи до визначення поняття «регіон». Згідно з першим, вимірним 

підходом (dimensional approach), «регіон» дефініціюється як фізичний та 

соціально-політичний простір, що характеризується географією, політикою, 

економікою, суспільством, культурою, мовою або функціями. Другий, 

щільнісний підхід (density approach), підкреслює згуртованість «простору» та 

сприяє дослідженню «регіону» відповідно до ступенів «регіональності» 

(Warleigh-Lack & Van Lagenhove, 2010, с. 547). У межах другого підходу 

увага дослідників сфокусована на виникненні й консолідації регіонального 

простору, регіонального комплексу, регіонального суспільства, регіональної 

громади чи «регіону-держави» від вільно до тісно інтегрованого цілого. 

З цього випливає, що для політологів розгляд феномену регіону 

полягає у ставленні під сумнів процесів його створення та подальшої 

інституціоналізації за допомогою різноманітних політичних інструментів та 
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ініціатив. А тому важко знайти в науковій літературі чітке й вичерпне 

визначення поняття «регіон» (там само). 

На думку Л. Фосетта та Г. Гандуа, регіоналізм можна вважати 

«політичним проєктом створення регіону», у межах якого впроваджуються 

інструменти та механізми управління політичною співпрацею (Fawcett & 

Gandois, 2010). В. Меттлі вважає, що «регіоналізм» може бути 

співвіднесений із поняттям «державність», коли роль та сфера впливу 

політичних засобів виходять за межі національного рівня, або здійснюється 

делегування національних прерогатив на наднаціональний рівень. Крім того, 

такий підхід передбачає наявність певної адміністративної структури, 

необхідної для реалізації регіонального політичного проєкту (Mattli, 2012). 

На відміну від означеного автора, Л. Фосетт і Г. Гандуа визначають 

«регіоналізацію» як процес «формування регіону, який здійснюється знизу 

вгору». Також у науковому дискурсі відбувається подальша диференціація 

між поняттями «регіоналізм», «регіоналізація» та «регіональна інтеграція», 

при цьому останнє поняття є ширшим і являє собою більш складний процес 

економічних, соціальних та політичних перетворень, що охоплює багато 

секторів (Fawcett & Gandois, 2010). 

За допомогою протиставлення «регіоналізму», «регіоналізації» чи 

«регіональній інтеграції» можна прослідкувати динаміку, що відбувається в 

секторі вищої освіти. У цьому контексті під «регіоналізмом вищої освіти» 

мається на увазі політичний проєкт «зверху вниз», призначений для 

створення регіону, у якому політичні інструменти та механізми 

запроваджуються для організації співпраці у сфері вищої освіти. 

«Регіоналізація вищої освіти» передбачає здійснення співпраці у сфері 

вищої освіти «знизу вгору» або «горизонтальну», що включає, наприклад, 

мережі, а не політичне керівництво «згори вниз». Відповідно, «регіональна 

інтеграція у сфері вищої освіти» демонструє роль сектору вищої освіти у 

формуванні регіональної ідентичності, еліти чи робочої сили, що включає 

економічне, соціальне та політичне регулювання з різних рівнів управління. 



56 

 

На думку М.-Х. Чоу та П. Равіне, запропонована диференціація дозволяє 

краще зрозуміти різні політичні підходи, що були запроваджені та 

відроджені в останнє десятиліття для вивчення регіональних ініціатив (Chou 

& Ravinet, 2015). 

Поява наукових розвідок із проблем «нового регіоналізму» (Hettne, 

2005) у політичній думці зумовлена спробою проаналізувати відновлення 

динаміки «регіоналізації» протягом 50–60-х рр. ХХ ст. У даному випадку 

поняття «регіоналізм» та «регіоналізація» використовуються як 

взаємозамінні. Конструктивістське мислення, притаманне сфері міжнародних 

відносин, справляє вплив на підхід «нового регіоналізму», який виходить за 

межі чіткого визначення географічних регіонів на основі вільної торгівлі або 

союзу з питань безпеки. Цей спосіб мислення відображає сучасний 

міжнародний політичний контекст багатополярності та глобалізації, а не 

біполярність і холодну війну (Chou & Ravinet, 2015). 

Учені, які виступають за відмову від «міфу унікальності правової 

конструкції» Європейського Союзу, є палкими прибічниками підходу 

«нового регіоналізму» (Mattli, 2012; Warleigh-Lack & Van Langenhove, 2010). 

Так, просуваючи порівняльну програму досліджень регіоналізму, 

Е. Уорлі-Лек та Л. Ван Лангенхоув звертаються до науковців ЄС із 

проханням «розглядати більш поширені явища, наприклад зв’язки між 

субнаціональною мобілізацією та розбудовою макрорегіонів, що є 

унікальними для ЄС/європейського контексту» (Warleigh-Lack & Van 

Langenhove 2010, с. 553). Дослідники пояснюють це тим фактом, що 

регіональна співпраця може становити «справжню мережу схем регіональної 

інтеграції, що частково накладаються на членство та/або мандат» (там само). 

Проблеми міжрегіоналізму й відносин між регіонами як визначальна 

риса міжнародних відносин утворюють новий напрям досліджень (Baert et al., 

2014). Подібним чином, учені, які вивчають питання інтеграції (Börzel & 

Risse, 2009), закликають до аналізу моделей «регіональної інтеграції» в 

усьому світі. 



57 

 

Як наголошують М.-Х. Чоу та П. Равіне, незважаючи на поширення й 

відновлення інтересу до підходів «регіоналізму», систематичного вивчення 

регіональної співпраці в секторі вищої освіти не відбулося. Вища освіта 

залишається недостатньо дослідженою сферою регіональної інтеграції (Chou 

& Ravinet, 2015). Однак, на думку дослідників, вивчення різних хвиль 

«регіоналізму» дозволило би оцінити потенційні різновиди «регіоналізмів 

вищої освіти». Дійсно, основні питання, що виникали в основоположників 

теорії регіональної інтеграції (Haas & Schmitter, 1964; Etzioni, 1965), не 

втрачають актуальності й дотепер, зокрема: чому одні регіональні процеси є 

успішними, тоді як інші не можуть навіть розпочатися? як пояснити 

відмінності в регіональних структурах, де окремі агенти мають широкі 

наднаціональні інституційні структури управління, тоді як інші мають лише 

скелетний мінімум? чи регулюються регіональні процеси внутрішніми 

важелями (соціально-економічними обмінами, міждержавними переговорами, 

наднаціональними інститутами) або зовнішніми (як реакція на зовнішні 

загрози чи тиск)? 

Так само, актуальними є питання, що лежать в основі досліджень 

«нового регіоналізму» щодо наявності взаємозв’язку між регіональною 

співпрацею та глобалізацією. Науковці, які пропагують підхід «нового 

регіоналізму», пропонують урахувати унікальність європейської моделі 

(тобто Болонський процес) та його передбачувану дифузію по всьому світу.  

Зауважимо, що наукові розвідки зарубіжних учених можуть бути 

поділені на дві групи:  

 дослідження європейського «регіоналізму у сфері вищої освіти»; 

 інші випадки «регіоналізму у сфері вищої освіти» з усього світу. 

Найбільш розробленим у зарубіжному науковому просторі є стан 

проблеми європейської співпраці та управління вищою освітою, а також 

різних аспектів реалізації Болонського процесу. Основними тематичними 

напрямами означених досліджень стали:  

 роль Європейської комісії в побудові ЄПВО; 
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 характер ЄПВО; 

 наслідки формування ЄПВО.  

Разом із тим, погоджуємося з думкою М.-Х. Чоу та П. Равіне, що в 

межах окреслених тематичних напрямів питання «регіоналізму» або 

«регіоналізації» розглядаються лише окремими вченими (Chou & Ravinet, 

2015). Разом із тим, незважаючи на зростаючий інтерес до зовнішнього 

виміру Болонського процесу, дуже рідко інші випадки «регіоналізму у сфері 

вищої освіти» осмислюються як одиниці порівняння. Натомість розвиток 

подій в інших регіонах світу вивчається в світлі того, як Болонський процес 

вплинув на їх появу та еволюцію (Huisman et al., 2012). Це відображає спосіб, 

у який «дослідження ЄС у цілому функціонує в межах власного 

концептуального всесвіту, не враховуючи спільності інших регіональних 

проєктів у світі» (Chou & Ravinet, 2015). 

Повертаючись до тези про малодослідженість питання регіоналізації 

вищої освіти, наголосимо, що виняток становлять наукові розвідки Дж. Найт, 

які стали концептуальним підґрунтям розвитку теорії регіоналізації вищої 

освіти. У своїх дослідженнях авторка (Knight, 2012; 2013) фокусується на 

наднаціональному рівні. Учена наголошує на багатошаровості означеного 

рівня, що включає субрегіональний, регіональний та панрегіональний рівні. 

Авторка переконливо доводить, що національна держава вже більше не 

становить основу регіону, особливо для культурно орієнтованих регіонів. 

Регіони більше не потребують кордонів; зв’язки та взаємодії між ключовими 

акторами поширюються далі, ніж визначено географічними межами. 

Дослідниця також наголошує, що в означеному контексті поняття регіону є 

фундаментальним, але не визначеним. Натомість акцентується на динаміці 

процесів побудови регіону. Відповідно, пропонована Дж. Найт рамкова 

структура для характеристики регіону може бути застосована до будь-якого 

регіону. Наприклад, у географічному плані, до основних регіонів світу 

належать Африка, Європа, Латинська Америка або менші регіони, такі як 

Південно-Східна Азія, Східна Європа, Африка на південь від Сахари. Регіони 
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можуть визначатися за культурними/мовними (Франкомовна Африка, 

арабські держави тощо) або політичними/економічними (Азіатсько-

Тихоокеанський регіон, Економічне співтовариство або Меркосур) ознаками 

(Knight, 2012). 

Крім поняття регіону, Дж. Найт зосереджується власне на понятті 

«регіоналізація освіти», яке конкретизує за допомогою низки інших понять, а 

саме: кооперація (cooperation), інтеграція (integration), гармонізація 

(harmonization), конвергенція (convergence), колаборація (collaboration), 

спільність (community), узгодженість (coherence), партнерство (partnership) та 

вирівнювання (alignment). 

З метою концептуального впорядкування означених термінів Дж. Найт 

пропонує таку схему (рис. 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Концептуальне впорядкування термінів, пов’язаних із 

регіоналізацією вищої освіти (за Дж. Найт) (Knight, 2012)  

 

Подана на рис. 1.1 схема включає чотири групи понять. Перша група 

понять охоплює кооперацію, колаборацію та партнерство. До цього списку 

Дж. Найт пропонує додати мережування (networking). Ці терміни позначають 

відкритий, добровільний і, можливо, неформальний тип стосунків між 

суб’єктами взаємодії. Фактично означені терміни описують множину видів 
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двосторонньої та багатосторонньої співпраці між університетами та іншими 

суб’єктами вищої освіти. 

Друга група термінів – координація, узгодженість та вирівнювання – 

містить у собі елемент організації та, швидше за все, певну адаптацію для 

забезпечення взаємодії між суб’єктами вищої освіти в регіоні на засадах 

взаємодоповнюваності, продуктивності й отримання доданої вартості. На 

практиці така взаємодія включає організовані мережі, спільні освітні 

програми або спільні дослідження між закладами вищої освіти й освітніми 

системами. 

Третя група термінів – гармонізація та конвергенція – передбачає 

сильніші та більш стратегічно спрямовані зв’язки, які можуть викликати 

системні зміни як на інституційному, так і на національному рівнях. Означені 

типи взаємодії можуть включати розробку регіональних схем забезпечення 

якості; систему перезарахування академічних кредитів та навчального 

навантаження; систему взаємовизнання академічних ступенів (BA, MA та 

PhD); регіональний індекс цитування; або сумісні академічні календарі. 

Четверта група термінів – інтеграція, спільність та взаємозалежність – 

представляє більш формалізовані, інституціоналізовані та комплексні зв’язки 

й відносин. На практиці вони маніфестуються в угодах регіонального рівня, 

спрямованих на підвищення стійкості та сталості регіональної роботи та 

впливу, тобто створення «спільного освітнього й дослідницького простору» 

(Knight, 2013). 

Як наголошує Дж. Найт, до розглянутої схеми навмисно не включені 

інші терміни, що вживаються на позначення процесів взаємодії, зокрема: 

стандартизація (standardization), конформність (conformity), однорідність 

(uniformity), відповідність (compliance) та гомогенізація (homogenization), 

оскільки, на думку вченої, вони не відображають важливих відмінностей між 

системами та суб’єктами в регіоні. 

Означений факт підкреслює фундаментальну цінність принципу 

регіоналізації вищої освіти, що передбачає повагу й визнання відмінностей та 
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різноманітності між ключовими дійовими особами, системами та 

зацікавленими сторонами в регіоні. Невизнання цієї різноманітності може 

призвести до так званого «ефекту змійки» (zipper effect), коли повний 

взаємозв’язок нехтує різницями, придушує інновації та веде до 

стандартизації (Knight, 2012). 

Регіоналізація не є прямим або одноманітним процесом. Прогрес 

відбувається відповідно до конкретних цілей та заходів і залежить від 

культурного та політичного контексту. При цьому потрібно враховувати 

чинники, що впливають на розвиток регіоналізації й характеризують його як 

неформальний/формальний, спрямований «знизу вгору»/«згори вниз», 

стихійний/організований, поступовий/стрибкоподібний, ініційований 

зсередини/ззовні, реактивний/активний/стратегічний процес. 

Означені чинники характеризують розвиток та управління будь-яким 

процесом змін та виступають центральними елементами для аналізу етапів 

процесу регіоналізації (див. рис. 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Чинники, що характеризують процес регіоналізації вищої 

освіти (Knight, 2012). 
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«Неформальний» кінець спектру може бути представлений 

двосторонньою і багатосторонньою діяльністю, ініційованою й керованою 

закладами вищої освіти та організаціями в межах регіону. Більш формальний 

підхід передбачає розробку політики або впровадження державними 

органами влади більш організованого або гармонізованого виміру процесу 

регіоналізації. 

У межах змінної «знизу вгору»/«згори вниз» передбачається, що 

ініціативи, які надходять від закладів вищої освіти, найчастіше 

розглядаються як спрямовані «знизу вгору», тоді як ініціативи регіональних 

(а в багатьох випадках – національних) органів влади репрезентують підхід 

«згори вниз».  

Іншим важливим фактором є те, чи сам сектор вищої освіти керує 

регіоналізацією, чи цей процес просувається та управляється зовнішніми 

суб’єктами із власним порядком денним. Цей фактор безпосередньо 

пов’язаний із ключовими положеннями та очікуваними результатами. 

Наприклад, якщо регіоналізація вищої освіти використовується як інструмент 

політичної чи економічної інтеграції, діяльність та результати можуть 

відрізнятися, ніж якщо цим процесом керував сектор освіти з метою 

підвищення якості та відповідності освітніх програм, досліджень та знань та 

служіння суспільству. Роль освітніх послуг у регіональних торгових угодах 

може бути прикладом регулювання процесу регіоналізації вищої освіти 

зовнішнім сектором (Verger & Hermo, 2010). 

Прогресія вздовж континууму є ще одним важливим виміром, який 

слід урахувати. Поступовий (інкрементальний) підхід є еволюційним, за 

якого критична маса та зміни поступово нарощуються з часом. Зовсім іншим 

є квантовий стрибковий підхід, який дослідники характеризують як 

революційний, що передбачає значний прорив, який часто каталізується 

втручанням «згори вниз» або формалізованою декларацією (Knight, 2012; 

Yepes, 2006). 
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Дослідники вважають регіоналізацію спеціально організованим 

процесом, в основу якого покладено бажання розвивати те, що вже 

відбувається в регіоні і виходить за межі стихійної співпраці вбік більш 

планомірного підходу. Для кількох регіонів світу така співпраця виступає 

логічним та суттєвим наступним кроком до формалізації 

внутрішньорегіонального співробітництва. Адже в її підґрунтя покладено 

переконання, що важливо знати своїх сусідів і взаємодіяти з ними й 

одночасно підтримувати віддалені відносини. Отже, мається на увазі, що 

регіоналізація відбувається узгоджено з інтернаціоналізацією вищої освіти. 

Міжнародна співпраця, як внутрішньорегіональна, так і міжрегіональна, не є 

ситуацією з нульовою сумою. Поточна реальність полягає в тому, що 

регіональна співпраця та узгодження систем стають дедалі більш важливими, 

але не до тієї міри, що виключає інші міжнародні відносин. Дж. Найт 

припускає, що регіоналізація та інтернаціоналізація мають симбіотичні 

відносини, вони співіснують, можуть взаємодоповнювати або конкурувати, і 

кожен із них відіграє важливу роль на різних етапах міжнародного 

співробітництва (Knight, 2012).  

У межах нашого дослідження заслуговують на увагу підходи до 

розгляду регіоналізації, виокремлені зарубіжними дослідниками, що є 

взаємопов’язаними: функціональний, організаційний та політичний (див. рис. 

1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Взаємозв’язок підходів до розгляду регіоналізації вищої освіти  

 

Функціональний 

 

 

Політичний 

 

 

Організаційний 



64 

 

Функціональний підхід стосується перспектив регіоналізації й 

зосереджується на практичній діяльності закладів вищої освіти та освітніх 

систем. Ініціативи, що складають функціональний підхід, дослідники 

розділяють на дві групи. Перша група стосується політики або стратегії, що 

сприяють тіснішому узгодженню або, у деяких випадках, гармонізації 

національних/субрегіональних систем вищої освіти, таких як процедури 

забезпечення якості, системи перезарахування академічних кредитів чи 

рамки кваліфікацій. Друга категорія включає такі ініціативи, як програми 

мобільності студентів, транскордонні програми спільної освіти, 

загальнорегіональні університети та центри передового досвіду. 

Взаємозв’язок між цими двома групами є критично важливим, оскільки 

системи першої групи необхідні для полегшення та пришвидшення програм 

у другій групі. Наприклад, сумісність між системами забезпечення якості та 

системами перезарахування академічних кредитів сприяє створенню програм 

мобільності студентів у регіоні.  

Організаційний підхід стосується організаційної архітектури, яка 

еволюціонує для розвитку та управління регіоналізаційними ініціативами в 

більш систематизований (хоча деякі можуть назвати це бюрократичний) 

спосіб. Організаційний підхід отримав таку назву, оскільки саме 

організаційні рамки, структури або агентства потрібні для сприяння 

створенню й контролю за регіональними та внутрішньорегіональними 

ініціативами. Виникає різноманіття мереж і організацій, до яких належать 

державні та недержавні органи, професійні організації, фонди та мережі. Ці 

організації беруть на себе різні обов’язки, такі як формування політики, 

фінансування, дослідження, розбудова потенціалу, регулювання та 

пропаганда. Крім того, неосвітні організації з регіональним мандатом, 

наприклад, організації, пов’язані з торгівлею, також роблять вищу освіту 

вищим пріоритетом.  

Політичний підхід стосується політичної волі та стратегій, які ставлять 

ініціативи щодо вищої освіти на порядок денний органів, що приймають 
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управлінські рішення. Політичний підхід допомагає запровадити основні 

програми або схеми фінансування й формалізувати ініціативи. Декларації 

про наміри, обов’язкові конвенції, угоди та спеціальні зустрічі, такі як саміти 

чи політичні діалоги, є інструментами для отримання політичної підтримки 

та видимості з метою перетворення регіоналізації вищої освіти на пріоритет 

(Knight, 2012; Yepes, 2006; Verger & Hermo, 2010). 

Узагальнені приклади, що ілюструють кожний із підходів, подано нами 

в таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 

Узагальнені приклади функціонального, організаційного та 

політичного підходів 

Підхід Приклад 

Функціональний Узгодження систем вищої освіти  

Забезпечення якості та акредитація 

Система перезарахування кредитів 

Академічні ступені та структури  

Визнання кваліфікацій та звань  

Академічний календар – роки та семестри 

Рамки кваліфікацій  

Платформи ITC  

Індекс цитування наукових досліджень 

Міжбібліотечні позики  

Спільні академічні програми  

Схеми академічної мобільності (студентів, 

викладачів, учених) 

Науково-дослідні мережі, кластери, проєкти  

Транскордонні програми (подвійні, спільні, твінінг, 

містечко-філіал) 

Регіональні центри передового досвіду  

Інституційні угоди (двосторонні та багатосторонні) 

OER та ODL  

Пан-регіональний університет 

Організаційний Організаційна архітектура  

Мережі та організації 

Фонди 

Урядові/неурядові установи 

Рівні: панрегіональний, регіональний, 

субрегіональний 
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Продовження табл. 1.1 

Політичний Політична воля  

Декларації  

Угоди/Конвенції/Договори  

Саміти/Робочі групи/Діалоги 

 

Розглядаючи процеси регіоналізації, Д. Перотта наголошує, що 

попередні хвилі регіоналізму не розглядали питання регіоналізації вищої 

освіти, наводячи приклад «найдосконалішої» регіональної схеми у світі – ЄС, 

де регіоналізація вищої освіти була запроваджена наприкінці 1990-х років 

міжурядовою програмою, спрямованою на створення європейського 

простору вищої освіти. У цьому контексті авторка стверджує, що регіоналізм 

є вектором, який сприяє інтернаціоналізації університетів. Якщо політичні 

проєкти, що підтримують процеси побудови регіону, розходяться, 

розповсюдження моделей інтернаціоналізації також буде варіюватися в 

межах регіональних угод (Perrotta, 2016). 

У цьому контексті авторка пропонує такі моделі інтернаціоналізації 

вищої освіти:  

 інтернаціоналізація, яка відповідає чинному статусу (гегемонна) (status-

quo internationalization (hegemonic));  

 ревізіоністська інтернаціоналізація (revisionist internationalization);  

 контргегемонна інтернаціоналізація (counter-hegemonic 

internationalization) (Perrotta, 2016). 

Щоб краще зрозуміти сутність означених моделей, дослідниця висуває 

припущення, що існує континуум із двома ідеальними типами в кожній 

крайності: гегемонна інтернаціоналізація пов’язана з комодифікацією освіти 

та приватизацією знань під впливом міжнародних організацій потужних 

держав та освітніх мереж, що надають послуги. Альтернативна 

інтернаціоналізація, модель солідарності, заснована на освіті як праві й 

посиленні міждержавних та міжінституційних зв’язків, які є 

горизонтальними, взаємними та не мають жодних нав’язувань. Кожна модель 
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включає міжнародні організації та держави (або коаліції держав), групи, які 

мобілізують, корпорації та інших учасників (Perrotta, 2016).  

Отже, можемо констатувати, що формування регіонального освітнього 

простору є складним багатоаспектним процесом, що передбачає зміни в 

управлінні вищою освітою у глобальному контексті та трансформацію 

традиційної керівної ролі держав. Концептуальним підґрунтям означеного 

процесу виступають теорії регіоналізму, регіоналізації, регіональної 

інтеграції, а також інтернаціоналізації вищої освіти. 

 

1.3. Передумови та етапи розвитку Європейської асоціації 

університетів 

 

Переходячи до розгляду діяльності одного з головних агентів 

формування регіонального освітнього простору– Європейської асоціації 

університетів (ЄАУ) (European University Association – EUA) (що, власне, і 

стала предметом даного дослідження), вважаємо за доцільне, з метою 

кращого усвідомлення сучасного стану означеної діяльності, окреслити 

передумови й етапи розвитку досліджуваної організації. 

У цьому контексті слід зауважити, що мобільність у повоєнній Європі 

не була легкою справою, беручи до уваги недосконалість транспортної 

інфраструктури, а також контроль кордонів та світовий конфлікт. Тому 

створення Європейської академічної спільноти супроводжувалося постійною 

необхідністю подолання численних перешкод. Незважаючи на цей факт, 

певні моделі міжуніверситетської співпраці дійсно існували, але не були 

яскраво вираженими. Зокрема, перед початком Першої світової війни було 

створено Конференцію ректорів швейцарських університетів (Conference des 

Recteurs des Universites Suisses – CRUS) (1904 р.), Австрійську ректорську 

конференцію (Österreichische Rektorenkonferenz – ÖRK) (1911 р.); Комітет 

проректорів і ректорів університетів Великої Британії (Committee of Vice-

Chancellors and Principals of the Universities of the United Kingdom – CVCP) 
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(1911 р.). Крім окреслених вище конференцій керівників університетів на 

національному рівні, у 1913 р. було створено й організацію міжнародного 

рівня – Асоціацію університетів Співдружності (Association of Commonwealth 

Universities). Отже, можемо стверджувати, що конференції перетворювалися 

на організації, які представляли інтереси університетів в їх політичному 

діалозі з національною владою щодо питань управління, фінансування, 

політики вищої освіти та науково-дослідної роботи. Принагідно зауважимо, 

що більшість із вищевказаних організацій (конференцій) були згодом 

реорганізовані. Не дивно, що реструктуризація Європейської академічної 

спільноти розпочалася за підтримки саме Об’єднаного Королівства, у якому 

університети зазнали найменшого руйнування, зберегли свій престиж і 

залишилися вірними своїм традиціям.  

Створенню Конференції ректорів країн Європи передувала низка 

політичних подій, що відображали клімат та динаміку післявоєнного періоду, 

зокрема: 

 промова В. Черчілля в Цюріху 19 вересня 1946 р. про «Сполучені 

Штати Європи»; 

 Гаазький конгрес 1948 року з питань європейського співробітництва; 

 підписання в 1948 р. Брюссельського договору (попередник 

Західноєвропейського Союзу) про підтримку культурних обмінів та 

колективну оборону (5 країн); 

 створення Ради Європи десятьма засновниками в 1949 р. (до 1956 р. 

кількість країн-членів збільшилася до 15); 

 створення Західноєвропейського Союзу в 1954 р. (7 країн-членів); 

 підписання Римського договору в 1957 р. (6 країн-членів) (Cerych, 

1999). 

Після Гаазького конгресу 1948 року та його рекомендацій щодо 

розвитку культури на початку 50-х рр. ХХ ст. були засновані нові установи, а 

саме Коледж Європи в Брюгге, Європейський культурний центр у Женеві та 

Європейський культурний фонд. 



69 

 

У 1950 році під егідою ЮНЕСКО була створена Міжнародна асоціація 

університетів (International Association of Universities). Більшість її 

засновників становили європейські університети, які також могли бачити 

необхідність тіснішої співпраці в межах Європи. У 1954 році дванадцять 

європейських країн об’єднали зусилля і створили Європейський центр із 

ядерних досліджень (Centre européenne pour la recherche nucléaire – CERN) 

(Cerych, 1999). 

Передумовою виникнення Конференції ректорів країн Європи стала 

конференція керівників Європейських університетів, які в 1955 р. за 

підтримки й спонсорства Комітету культури Західного Європейського Союзу 

(Cultural Committee of the Western European Union) зібралися в Кембриджі під 

головуванням герцога Единбурзького, щоб засвідчити потенціал співпраці 

між їхніми закладами освіти. Близько 100 учасників із 15 країн брали участь 

в означеній конференції. Протягом конференції учасники обговорювали 

основні догмати Європейського університету: його потребу в автономії та 

інтелектуальній незалежності (обидва питання зазнали великого тиску від 

націоналістичної воєнної організації), право вибору, покращення навчання й 

побутових умов студентів та роль університетів у європейському суспільстві. 

Конференція ухвалила низку рекомендацій, деякі з яких залишалися 

актуальними протягом наступних п’ятдесяти років, зокрема: 

 підвищення рівня автономії університетів в усіх країнах; 

 гранти, надані державними органами влади, повинні мати блоковий 

характер; 

 дозвіл на організацію університетами власних курсів із урахуванням 

того факту, що для певних професій університетські ступені є єдиною 

необхідною кваліфікацією; 

 відносно спонсорських наукових досліджень університетська влада 

несе відповідальність: за збереження університетської автономії; за 

забезпечення вільного вибору напряму дослідження його 
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співробітниками; за забезпечення цільового використання 

університетських приміщень та обладнання; 

 звільнення від накладеної контрактом заборони публікувати результати 

наукових досліджень, проведених в університеті; 

 забезпечення свободи думки співробітників університету в будь-яких 

обставинах та відсутність урядового нагляду в зазначеній сфері; 

 уникнення дискримінації за расовими, релігійними чи політичними 

ознаками в будь-якій системі відбору студентів; 

 надання в усіх країнах фінансової підтримки студентам, чиї здібності 

дозволяють продовжувати навчання старанно й успішно; 

 усвідомлення університетами відповідальності за підготовку лідерів у 

суспільстві, результатом чого має стати приведення викладання у 

відповідність до зростаючих потреб громади; 

 заохочення студентів до проведення частини свого навчання за 

кордоном; 

 заохочення університетів до міжнародних обмінів науково-

педагогічним персоналом і забезпечення державної фінансової 

підтримки таких обмінів (Das Europa der Universitäten, 1964, с. 172-

178).  

Конференція ухвалила рішення щодо необхідності регулярного 

проведення подібних зібрань з метою забезпечення безперервних відносин 

між університетами. У листопаді 1955 р. у Брюсселі під егідою 

Західноєвропейського Союзу для виконання завдань, окреслених 

Кембриджською конференцією, було створено Комітет європейських 

університетів (European Universities Committee) (Report of Proceedings…). 

Слід зауважити, що ініціатива подальшої співпраці у сфері вищої 

освіти пересунулася з Британії на континент, де Франція і Германія 

перейшли до тіснішого співробітництва на всіх рівнях, зокрема 

промисловому, науковому, а також у сфері вищої освіти. Також зазначимо, 
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що теми, які обговорювалися на Асамблеї CRE в Діжоні (1959 р.) та пізніше в 

Геттінгені (1964 р.) були вже значно більше наближені до реалій сьогодення, 

аніж ті, що стали предметом дискусій у Кембриджі. 

Таким чином, можемо констатувати, що окреслені вище події стали 

політичним підґрунтям для створення Європейської асоціації університетів. 

У становленні та розвиткові ЄАУ ми виокремили три етапи:  

1) започаткувальний (1959 – 1973);  

2) об’єднувальний (1974 – 2000);  

3) інституційний (2001 – дотепер).  

Далі розглянемо виокремлені нами етапи детальніше. 

Початком першого етапу розвитку Європейської асоціації 

університетів стало проведення другої конференції керівників європейських 

закладів вищої освіти, що відбулася в 1959 р. в Діжоні. Адже саме під час 

означеної зустрічі було вирішено питання щодо формалізації досліджуваної 

організації.  

На конференцію були запрошені керівники університетів двадцяти 

двох європейських країн разом із високопосадовцями, експертами з різних 

галузей мистецтва та наук, представниками міжнародних організацій. 

За підтримки Західноєвропейського Союзу було створено три робочі 

групи для підготовки доповідей на теми, обрані для конференції в Діжоні: 

 університети та дефіцит учених і технологів; 

 європознавчі студії з гуманітарних наук; 

 європознавчі студії із суспільних та економічних наук. 

У межах першої робочої групи обговорювалося питання інституційного 

розвитку закладів вищої освіти, оптимальний розмір факультетів та кількість 

науково-педагогічних працівників для забезпечення ефективності науково-

дослідної діяльності. Комісія відчула нездатність консультувати з питання 

створення технологічних університетів, а не повних університетів. Для 

досягнення європейської єдності комісія надала важливого значення обмінам 

студентів усіх рівнів (Das Europa der Universitäten, 1964, с. 210-219). 
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Комісія з гуманітарних наук рекомендувала вивчати означені науки, 

підкреслюючи їх грецьке, латинське та іудео-християнське походження, 

спільне надбання європейської культури. Також наголошувалося, що знання 

класичних мов (грецької та латинської) слід продовжувати розглядати як 

найкращий підхід до розуміння античних цінностей. Викладання таких мов 

слід продовжувати, якщо вони вже були частиною навчальної програми, або 

запроваджувати, якщо цього не відбувалося раніше. 

Комісія з соціальних та економічних наук зосередилася на необхідності 

вивчення економічної взаємозалежності, а також соціальних, правових та 

культурних взаємозв’язків між країнами Європи. Комісія радила 

університетам Європи розвивати контакти між своїми співробітниками 

шляхом обмінів та проведення міжнародних заходів, а також студентську 

мобільність. 

Діжонська конференція рекомендувала призначити нову робочу групу 

для підготовки до наступної конференції, присвяченої огляду структури 

університетських студій у європейських країнах та чинних нормативних 

актів. Конференція також закликала налагодити ефективну співпрацю між 

університетами та неуніверситетськими дослідницькими центрами і 

рекомендувала призначити робочу групу для підготовки до наступної 

конференції документа, що містить детальну інформацію про механізми та 

напрями такої співпраці, які вже імплементовані як у Європі, так в усьому 

світі. 

Два пленарні засідання Діжонської конференції були присвячені 

організації майбутніх конференцій та Комітету європейських університетів 

(European Universities Committee). Протягом першого пленарного засідання 

обговорювався проєкт робочої групи, який змінювався декілька разів у 

процесі конференції. Робоча група вважала вкрай необхідним, щоб у будь-

якій майбутній організації університети та їх представники мали повну 

свободу ініціювати й проводити обговорення будь-якого питання, що 

стосується університетів, публікувати інформацію або висловлювати власну 
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позицію, а також консультуватися безпосередньо з іншими органами без 

політичного контролю. Тому робоча група рекомендувала Другій 

конференції європейських ректорів та проректорів (Second Conference of 

European Rectors and Vice-Chancellors) створити Постійну конференцію 

ректорів та проректорів європейських університетів (Standing Conference of 

Rectors ad Vice-Chancellors of the European Universities), яка повинна 

збиратися не рідше одного разу на п’ять років в університетському місті 

однієї з країн-членів.  

Постійній конференції рекомендувалося:  

 консультувати європейські університети з питань, що становлять 

спільний інтерес; 

 бути доступними для консультацій урядів із питань розвитку 

університетів; 

 давати рекомендації національним, міжнародним та наднаціональним 

організаціям і установам з питань діяльності університетів. 

Робоча група також рекомендувала, щоб відповідальність за 

конференцію, прийняту Комітетом європейських університетів (під егідою 

Західноєвропейського Союзу), було покладено на Консультативний комітет 

Постійної конференції (Advisory Committee for the Standing Conference). 

Відповідно до такої позиції, сфера відповідальності Нового Комітету мала 

включати: 

 консультування урядів та міжурядових організацій із питань діяльності 

університетів; 

 сприяння консультуванню й налагодженню співпраці між 

університетами Європи; 

 збір інформації та публікацію документів, що стосуються 

університетських проблем. 

Оскільки Рада Європи розглядала можливість створення дорадчого 

органу з університетських питань, було запропоновано, щоб 

Консультативний комітет Постійної конференції виконував цю роль. 
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Незабаром було створено Постійну конференцію та її Постійний комітет, а її 

першим президентом став ректор Університету Діжону Марсель Бушар. 

На відкритті наступної конференції в Геттінгені в 1964 р. Президент 

Постійної конференції доповів про діяльність Постійного комітету з часів 

Діжонської конференції, наголошуючи, між іншим, і на труднощах із 

фінансуванням їхньої діяльності. Зокрема, Президент наголосив, що 

«незалежність (від Західноєвропейського Союзу – О.Д.), на жаль, коштує 

грошей» (Protokoll, 1964).  

Значна частина робочих сесій у Геттінгені була присвячена 

обговоренню проєкту Конституції організації. Конституція була офіційно 

прийнята, установлюючи правила організації, вводячи членські внески та 

бюджет. Резиденцією організації став Женевський університет (Швейцарія), 

ректора якого (Жака Курвуазьє) було обрано президентом новоутвореної 

асоціації на наступні п’ять років. 

Близько двохсот ректорів та проректорів з усієї Європи взяли участь у 

Геттінгенській конференції. Запрошення також були розіслані університетам 

Східної Європи, і на них були присутні представники Чехословаччини, 

Угорщини, Польщі, Румунії та Югославії. 

Конференція ставила за мету стати відкритою для університетів з усієї 

Європи, що стало, на думку П. Найборга (Nyborg, 2014), однією з причин 

розриву відносин із Західноєвропейським Союзом. Як представник 

університетів у діалозі з особами, які ухвалюють політичні рішення, 

Конференція прагнула повної незалежності. Тому нові зв’язки з Радою 

Європи не були безпроблемними. 

Окрім організаційних питань, які мали бути розглянуті в Геттінгені, на 

означеній конференції обговорювалися питання академічних дисциплін. 

Предметом дискусії став також оптимальний і максимальний розмір 

університету; розмір відносно очікувань суспільства, зростаючої присутності 

студентів у вищій освіті та якості досліджень й обслуговування 

промисловості. Дане питання мало вирішитися на 4-й Асамблеї в Болоньї, 
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необхідно було визначити можливості впливу адміністративно-педагогічних 

кадрів та студентів на політику суспільства.  

Слід наголосити, що на той час Постійна конференція вже відігравала 

певну роль у політичних дебатах. Її Постійний комітет, що діяв як неурядова 

сторона Комітету вищої освіти та науково-дослідної роботи Ради Європи 

(Сommittee of Higher Education and Research of the Council of Europe) 

зустрічався двічі на рік і доповідав міністрам освіти, а також відстоював 

спільний інтерес 22 країн-членів організації на той час.  

Також зауважимо, що в середині 60-х рр. ХХ ст. система європейської 

вищої освіти почала нарощувати потенціал і вже мала турбуватися про нові 

групи студентів, нові кар’єрні напрями, нові відносини з промисловим 

комплексом та громадою. У той самий час повоєнні труднощі були подолані 

завдяки видужанню економіки, що вело до демократизації Європейського 

суспільства; робилися спроби подивитися на вищу освіту як на єдине ціле, 

стиралися межі між академічним (теоретичним) та професійним навчанням.   

Важливою подією у становленні ЄАУ стало набрання чинності 

Конституцію Постійної конференції ректорів, президентів та віце-канцлерів 

(проректорів) європейських університетів (Constitution of the Conférence 

Permanente des Recteurs, Présidents et Vice-Chanceliers (Rectors) des Universités 

Europeennes) у вересні 1964 року (Conférence permanente des Recteurs…, 1964). 

У Конституції було задекларовано, що мета Постійної конференції 

полягала в налагодженні співпраці між ректорами, університетами, їх 

викладачами, науковими працівниками та студентами. Постійна конференція 

також мала представити свої погляди й надавати рекомендації щодо проблем, 

що стосуються університетів, урядам, а також національним, міжнародним та 

наднаціональним організаціям (Taylor, 1992). 

Членами постійної конференції виступали ректори, органами –

Генеральна Асамблея (засідання кожні п’ять років), Президент (обирається 

на п’ять років), Постійний комітет (національні представники плюс сім 
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членів, обраних Генеральною Асамблеєю) та Бюро (Президент, Віце-

президент плюс три обрані члени). 

Після 1964 р. діяльність Постійного комітету була спрямована на 

підготовку університетських позицій перед обговоренням політики у сфері 

вищої освіти з делегатами міністрів у Комітеті вищої освіти та досліджень 

(Committee of Higher Education and Research – CHER) Ради Європи. Часто це 

були ті самі особи, яких представники національних конференцій ректорів 

зустрічали б на національному рівні. Фактично, кожній сесії CHER 

передувала одноденна зустріч делегатів університету – Постійного комітету – 

з метою вироблення спільних поглядів під час зустрічей із представниками 

уряду (Barblan). 

Таким чином, можемо констатувати, протягом 60-х рр. ХХ ст. Постійна 

конференція ректорів робить спроби заявити про так звану «колективну 

автономію» закладів освіти. Але намагання побудувати міцну академічну 

спільноту були ще дуже слабкими. Було дуже складно запросити до співпраці 

Східну частину континенту. Інакше кажучи, Постійна конференція ще не 

була достатньо сильною, як неурядова організація, щоб жити відповідно до 

своїх політичних амбіцій.  

У 1969 році Постійний комітет почав організовувати регулярні 

конференції кожні півроку. На думку членів Комітету, зміни, що 

відбуваються в університетах прискореними темпами, повинні були 

обговорюватися якомога частіше. Конференції проводилися в різних країнах 

на запрошення університету-члена. Основними темами для обговорення 

стали: 

 адміністрування університету та його відношення до держави; 

 визначена роль університету в структурі вищої освіти; 

 мобільність студентів та співпраця між установами; 

 науково-педагогічний персонал університету; 

 цілі викладання та методи навчання; 

 наукові дослідження та вища освіта; 
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 розширення сфери вищої освіти; 

 вибір або відкритий доступ; 

 управління та організація кафедри в демократичному університеті; 

 курси для дорослих студентів без попередньої університетської освіти. 

На думку П. Найборга (Nyborg, 2014), піврічні конференції були 

своєрідною «безперервною освітою» для академічних лідерів, яким після 

реформ, спричинених студентськими проблемами 1968 року, пропонувалося 

за новими правилами брати все більшу участь у детальному управлінні 

своїми збільшеними закладами. Конференції, як правило, поєднувались із 

засіданнями Постійного комітету, але вже більше не співпадали із 

засіданнями Ради Європи. У період 1969-1974 рр. засідання Комітетів 

відбувалися в Женеві, Лондоні, Стамбулі, Відні, Дубліні, Копенгагені, Ніцці, 

Белграді, Гельсінкі, Лісабоні, Амстердамі та Болоньї. Також Бюро діяло 

активно, звітуючи про 20 засідань за п’ятирічний період. З них дев’ять були 

проведені в Женеві, де знаходився Секретаріат. 

Слід також підкреслити, що з 1969 р. Постійна конференція змінила 

назву на CRE – Конференцію ректорів європейських університетів 

(Conference of Rectors of European Universities). Забігаючи наперед, 

зауважимо, що в 1989 р. до Конституції були внесені поправки, за якими 

членами CRE ставали не ректори, а університети в цілому. 

Повертаючись до досліджуваного етапу, зауважимо, що вже на початку 

70-х рр. ХХ ст., коли бюджет закладів вищої освіти, частково через нафтову 

кризу в 1973 р., скорочувався, університети ставали все більш залежними від 

своїх національних урядів. У Бухаресті в 1973 р. міністри країн Європи 

виразили сподівання, що існуючі межі міжуніверситетської співпраці в 

Європі могли би бути розширені. Подальші переговори, ініційовані ректором 

університету Болоньї у вересні 1974 р., не мали успіху, хоча зусилля щодо 

продовження діалогу й побудови співпраці між університетами Європи на 

основі довірі з боку Постійної конференції були докладені.  
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Наголосимо, що виокремлення другого етапу розвитку Європейської 

асоціації університетів пов’язано з висловленням у 1974 році прагнення CRE 

до об’єднання закладів вищої освіти Західної та Східної Європи.  

П’ятирічний період президентства Людвіга Райзера з Тюбінгенського 

університету (1974-1979 рр.) розпочався як продовження попереднього циклу. 

Однак незабаром CRE довелося зіткнутися з новими проблемами. Нації та 

уряди більше не вважали вищу освіту рушійною силою економічного 

прогресу, і університети низки країн зазнали серйозних фінансових обмежень. 

Деякі з них також залишили CRE. 

Але великою проблемою для CRE стала спроба подолати розрив між 

університетами Західної Європи та університетами соціалістичних країн на 

Сході. Під час конференції європейських університетів за результатами 

Болонської Генеральної Асамблеї була створена робоча група для вивчення 

можливостей розширення інституційної співпраці. Під головуванням ректора 

з Болоньї робоча група складалася з трьох членів бюро CRE та трьох 

представників університетів Східної Європи, які не були членами CRE. 

Одночасно Постійний комітет створив спеціальний комітет для підготовки 

проєкту поправки до Конституції CRE. Переговори в межах робочої групи, у 

якій також брали участь ЮНЕСКО та Міжнародна асоціація університетів 

(International Association of Universities – IAU), були складними. 

Представники східних університетів сприйняли звернення міністрів освіти як 

дозвіл на створення нової організації. Представники CRE аргументували 

внесення змін до Конституції, яка відкрила CRE для членства в університетах 

соціалістичних країн. Робоча група запропонувала компроміс, і на цій основі 

Надзвичайна Генеральна Асамблея CRE засідала у Відні в червні 1975 року. 

Компромісом, запропонованим робочою групою, було те, що новий член, 

який приєднується до Асоціації в Москві, може розглядати організацію як 

нову з його точки зору, тоді як старі члени CRE могли вважати Асоціацію 

європейських університетів, членом якої вони автоматично стали би, 
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продовженням CRE. Отриманий проєкт поправок до Конституції CRE 

відображав цю неоднозначність. 

Головна ідея полягала в тому, що після Генеральної асамблеї IAU у 

Москві в серпні Асоціація європейських університетів буде створена як 

внесок у Гельсінську угоду Наради з безпеки та співробітництва в Європі 

(НБСЄ) (Conference on Security and Cooperation in Europe – CSCE). Ця угода, 

підписана 1 серпня 1975 року, мала цілий розділ, присвячений питанням 

інтелектуальної співпраці та мобільності, що стало відкриттям можливостей 

для відновлення університетської співпраці. 

У цьому контексті були підготовлені декларації для зустрічі в Белграді 

в 1977 р. і наукового форуму в 1978 р. Президент CRE взяв участь у 

Європейських семінарах, що відбувалися у Трієсті 1976 р. та у Варшаві в 

1978 р., відвідав саміт Minedeurope III у Софії в 1980 р. 

Однак, неоднозначний проєкт поправок до Конституції CRE, внесений 

на розгляд Надзвичайної Генеральної Асамблеї, був відхилений. Асоціація 

європейських університетів не здійснилася. Угорські університети вийшли з 

CRE, польські перестали вступати. Спроба об’єднати університети зі Сходу 

та Заходу в одну організацію не вдалася. 

Такий перебіг подій став серйозною невдачею для CRE, і це також 

призвело до того, що асоціація опинилася у складних фінансових обставинах 

через витрати на діяльність, що веде до Надзвичайної асамблеї. Однак, 

зниження активності та суворо контрольований бюджет дозволили розпочати 

наступний п’ятирічний період у 1979 році на безборговій основі. Це, мабуть, 

було важким початком для нового Генерального секретаря. Андріс Барблан, 

призначений у 1976 році, повинен був стати головним адміністратором CRE 

аж до злиття з Конфедерацією та створення ЄАУ в 2001 році. 

Принагідно зауважимо, що Конфедерація розпочала своє існування в 

1973 р. як Комітет по зв’язкам ректорів держав-членів Європейського 

Співтовариства (Comité de Liaison des Recteurs des Etats membres de la 

Communauté européenne). Комітет по зв’язкам (Liaison Committee) став 
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вихідцем із Європейського комітету університетів (European Universities 

Committee), створеного у Брюсселі в 1955 р. під егідою Західноєвропейського 

Союзу та зазнав впливу Постійного комітету CRE, створеного в 1959 р. У той 

час як Комітет CRE зосередив свою роботу на викликах, що стояли перед 

усіма університетами Європи, голови національних ректорських конференцій 

країн ЄС створили свій Комітет по зв’язкам для посилення співпраці між 

університетами в межах Європейського Співтовариства, з метою реагування 

на ініціативи Співтовариства, що стосуються наукових досліджень та вищої 

освіти, та бути почутими Європейською Комісією. 

Повертаючись до діяльності CRE, зазначимо, що подальші 

об’єднувальні спроби виглядали таким чином. У 1985 р. під егідою 

Європейського центру вищої освіти (European Centre for Higher Education – 

UNESCO-CEPES) відбулася консультація у Відні за участю представників 

CRE та ректорів зі східних країн, що не входили до складу організації, яка 

дала новий поштовх до діалогу. А в 1987 р. після Конференції соціалістичних 

ректорів у Москві ректори польських університетів – члени CRE вирішили 

запросити як західних, так і східних своїх колег до Польщі з метою 

зміцнення багатосторонніх зв’язків між усіма університетами Європи. 

Конференція проходила у Варшаві з 15 по 18 червня 1988 р.; запросив гостей 

університет Варшави. Провідною темою дискусії було обрано «Університет 

як осередок Європейської культури». Основним прагненням цієї конференції 

стало надання можливості членам CRE зустрітися з ректорами з декількох 

університетів Східної Європи, які на той момент не були членами CRE, 

розповісти їм про діяльність CRE і про те, що ця організація може 

запропонувати, таким чином заохотити їх до вступу в CRE. Організатори 

сподівалися на успіх цієї зустрічі, оскільки це мало сприяти майбутній 

співпраці між Європейськими країнами у сфері науки і техніки. Сподівання 

виправдалися, цілі було досягнуто. На конференцію приїхали, окрім 60 

членів CRE, включаючи польських господарів, ще 20 ректорів зі Сходу: 5 – із 

Радянського Союзу, 3 – із чеських університетів, 3 – із угорських, 8 – із 
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болгарських і 2 ректорів зі Східної Німеччини. Ректори з Румунії та Албанії 

були також запрошені, але, на жаль, не приїхали. Ректори, які не входили до 

складу CRE на той момент, брали активну участь в обговореннях і виявили 

очевидну зацікавленість у діяльності CRE. Окрім офіційних нарад, 

Університетом Варшави також було організовано низку приватних 

консультацій. На ці консультації було запрошено декілька ректорів 

університетів Східної Європи, що не були членами CRE, з метою 

обговорення можливостей їх вступу до CRE у найближчому майбутньому. 

Дійсно, декілька університетів виразили наміри приєднатися до асоціації 

протягом найближчих місяців, щоб мати змогу брати участь у 9-й 

Генеральній Асамблеї CRE у статусі повноправних членів. Після цієї 

Асамблеї ще 30–40 університетів з соціалістичних країн виявили бажання 

вступити до CRE (Дацко, 2013).  

Важливим результатом зустрічі у Варшаві стало втілення такої ідеї: 

CRE підтримала програму під назвою «Коперник», спрямовану на 

дослідження у сфері природи та промисловості через наукове вивчення в 

університетах, та cфокусовану на проблемах навколишнього середовища. Її 

можна схарактеризувати за допомогою трьох понять: інформація, освіта, 

наукове дослідження. Ця ідея була схвалена фактично всіма учасниками 

Варшавської конференції. Було наголошено на тому, що проблеми 

навколишнього середовища можна вирішити лише в результаті спільної 

роботи спеціалістів із різних предметів і галузей: біології, хімії, фізики, 

географії, права, соціології, медицини, сільського господарства, 

машинобудування тощо. Оскільки спеціалісти з усіх зазначених предметів 

працюють і зустрічаються в університетах, зрозумілим є той факт, що 

університети відіграють важливу роль у вирішенні цих проблем. Ця так звана 

програма спільних дій має залучати до роботи дослідників, професорів, а 

також студентів із університетів різних частин континенту (Nyborg, 2014).  

Щоб утілити в життя ці ідеї, необхідною була підтримка урядів, 

міжнародних організацій, представників промислового комплексу та торгівлі.  
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У 1988 році Болонський університет відсвяткував своє 900-річчя. У 

межах святкових урочистостей були проведені зустрічі науковців та 

присвоєно почесні докторські ступені не лише відомим ученим, а й 

політичним діячам континенту – від Папи Римського до Михайла Горбачева. 

Провідна ідея полягала в тому, щоб підтвердити політичну функцію 

університету в інтелектуальному розвиткові суспільства. Активним 

партнером проведення святкування став CRE на чолі з президентом 

К. Романці. З цієї нагоди було підтримано пропозицію CRE скласти 

довідковий документ про європейську ідентичність університетів – Велику 

хартію університетів (Magna Charta Universitatum). Президент CRE став 

першим підписантом документа. Близько 430 ректорів університетів з усієї 

Європи, Заходу та Сходу, а також інших частин світу також підписали 

Хартію. 

У документі були сформульовані такі основні принципи: 

1. Університет є автономною установою; він виробляє, оцінює, схвалює 

та передає культуру шляхом наукових досліджень та викладання. 

2. Викладання та науково-дослідна діяльність в університетах повинні 

бути нероздільними, щоб не відставати від мінливих потреб, запитів 

суспільства та наукових досягнень. 

3. Свобода в наукових дослідженнях та навчанні є фундаментальним 

принципом університетського життя, і кожен уряд та університет має 

забезпечити його дотримання. 

4. Університет є репрезентантом європейської гуманістичної традиції; 

його постійною метою є досягнення універсальних знань; для здійснення 

свого покликання він виходить за межі географічних та політичних кордонів 

та підтверджує життєву потребу різних культур знати й упливати одна на 

одну (Bolonia, 1988). 

У 90-х рр. ХХ ст. разом із Комітетом національних ректорських 

конференцій Європейського Союзу (Liaison Committee of EU national rectors’ 

conferences) CRE брала участь у програмі Erasmus, спрямованої на посилення 
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співпраці й міжнародних зв’язків у сфері вищої освіти через підтримку 

високоякісних європейських магістерських курсів, забезпечуючи студентів і 

науковців з усього світу можливістю отримати ступінь магістра в 

європейському університеті, а також через заохочення мобільності 

європейських студентів і науковців до інших країн (Дацко, 2013).  

Слід наголосити, що діяльність CRE протягом досліджуваного етапу 

була спрямована на реалізацію низки проєктів:  

 інституційна оцінка якості стратегії управління;  

 проведення семінарів із менеджменту для підготовки керівників нових 

університетів у питаннях, пов’язаних із інституційним менеджментом; 

 упровадження нових технологій, що допомагають університетам 

вирішувати завдання, що виникають перед ними в умовах розвитку 

суспільства; 

 розроблення стратегії європейських університетів;  

 стимулювання керівників до створення європейського інституційного 

профілю їхніх університетів та визначення пріоритетів;  

 установлення зв’язків університетів із партнерами для оцінки та 

розвитку впливу закладів вищої освіти на їх соціальне та культурне 

середовище;  

 формування спеціальних навчальних комісій для мобілізації коштів, 

необхідних для університетів, постраждалих під час війни; 

 реалізація програми «Коперник», що сприяє поширенню екологічної 

обізнаності й грамотності в університетах; 

 реалізація програми «Колумбус», що стимулює співпрацю з 

університетами Латинської Америки; 

 установлення трансатлантичного діалогу, що об’єднує керівників 

європейських університетів і їх північноамериканських партнерів;  

 фінансування університетів (Nyborg, 2014).  



84 

 

У свою чергу, головним напрямом діяльності Комітету по зв’язкам став 

розвиток докторської освіти. Зокрема, у 1991 р. на засіданні в Саламанці було 

прийнято чотири критерії для підтримки європейської докторської освіти на 

основі домовленостей між установами-членами. Ці критерії є актуальними й 

на сучасному етапі: 

1. Захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії буде 

проведено, якщо принаймні двоє професорів із двох закладів вищої освіти 

двох європейських країн, крім тієї, де захищається дисертація, дали свої 

відгуки на дисертацію; 

2. Принаймні один член журі має бути представником закладу вищої 

освіти в іншій європейській країні, крім тієї, де захищається дисертація. 

3. Частина захисту повинна відбуватися однією з офіційних мов, 

відмінною від мови країни, де захищається дисертація. 

4. Дисертаційна робота має бути частково підготовлена в результаті 

періоду наукових досліджень, що проводилися принаймні протягом одного 

триместру в іншій європейській країні (European Doctorate Label, 2016). 

Діяльність CRE під головуванням Гінріха Зайделя з Ганноверського 

університету стала продовженням курсу інтеграції університетів Центральної 

та Східної Європи в асоціацію (Quinquennial report of the Permanent 

Committee to the 10th General Assembly (1989-1994)). У травні 1991 р. піврічна 

конференція відбулася в Ленінграді. Завдяки фінансовій підтримці Ради 

Європи та ЮНЕСКО ЗВО-члени з колишніх комуністичних країн змогли 

взяти участь у навчальних семінарах із управління, організованих спільно з 

Програмою IMHE ОЕСР. Станом на 1994 р. CRE включала 80 університетів-

членів із колишніх комуністичних країн. 

На 10-й Генеральній Асамблеї в Будапешті в 1994 р. президентом CRE 

на наступні чотири роки було обрано ректора Університету Барселони 

Хосепа Брикаля. Зміна з п’яти на чотири роки вимагала змін до Конституції. 

У той самий час відбулася визначна подія – назву організації було офіційно 

змінено на Асоціацію європейських університетів (Association of European 
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Universities), залишивши абревіатуру CRE вже на позначення перейменованої 

організації. 

Нова Рада запропонувала зосередити діяльність на цей період на 

питаннях забезпечення якості та згуртованості. Постійний комітет підтримав 

цю ідею, заявивши, що CRE повинна допомагати університетам «прагнути до 

досконалості у викладанні, наукових дослідженнях та управлінні, поки вони 

навчаються один у одного, працюючи разом» (Quinquennial report of the 

Permanent Committee to the 10th General Assembly (1989-1994)). Як асоціація 

університетів, CRE мала розвиватися разом із інструментами управління 

держав-членів та політикою щодо задоволення швидко зростаючих потреб 

європейського суспільства у знаннях. Відповідно, у діяльності Асоціації 

виокремилося п’ять пріоритетних напрямів: управління якістю, фінансування, 

інституційна реструктуризація, європейська згуртованість та зв’язок із 

суспільством. 

У межах такого напряму, як управління якістю CRE розробила 

програму для інституційного оцінювання. За підтримки Європейської Комісії 

та використовуючи матеріали, зібрані у процесі оцінювання, було складено 

керівництво з питань стратегічного управління, з метою підведення підсумків 

та визначення підходів до управління якістю, характерні для університетів. 

Фінансування було постійним завданням усіх закладів вищої освіти на 

піврічних конференціях в Орхусі та Абердіні в 1995 році, обговорювалося 

питання отримання нових доходів та ефективного використання ресурсів. 

Для підтримки членів у їхній інституційній перебудові CRE 

організувала разом із IMHE/OECD шість семінарів із управління, у яких 

протягом чотирирічного періоду взяли участь 133 керівники університетів. 

У межах напряму «європейська згуртованість» у 1990 р. була створена 

Академічна робоча група (Academic Task Force) для підтримки зв’язків між 

університетами Центральної та Східної Європи та західноєвропейськими 

ЗВО. З 1994 р. робоча група зосередила свої зусилля на європейській 

реінтеграції постраждалих від війни університетів у Хорватії та Боснії і 
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Герцеговині. Щорічна конференція збирала ці університети в Дубровнику чи 

Сараєво для зустрічі з іншими європейськими університетами, готовими 

допомогти у відбудові академічного життя в регіоні. Це призвело до 

створення міжвузівських консорціумів на основі спільних європейських 

проєктів TEMPUS, ініційованих CRE, з метою сприяння розробці нових 

навчальних програм. 

У листопаді наступного (1995) року на 57-му засіданні Комітету по 

зв’язкам було прийнято рішення про його перейменування на Конфедерацію 

конференцій ректорів Європейського Союзу (Confederation of European Union 

Rectors’ Conferences) із новим статутом та заявою про місію (Liaison 

Committee Annual Report, 1996). Нова організація була створена 1 січня 1996 р. 

Відповідно до статуту, цілі Конфедерації охоплювали: 

 формулювання та представлення спільних поглядів своїх членів із 

метою впливу на політику Європейського Союзу щодо вищої освіти та 

наукових досліджень; 

 надання своїм членам інформації щодо ключових питань та подій у 

галузі вищої освіти та наукових досліджень та суміжних питань; 

 проведення досліджень та реалізація проєктів, доручені Асамблеєю. 

Асамблея, що складається з представників національних конференцій 

ректорів, мала бути форумом для розгляду й визначення політики 

Конфедерації (там само). 

З метою виявлення інституційних змін CRE було наділено 

повноваженням оцінити вплив проєктів програми TEMPUS на управління 

університетами та перебіг освітніх реформ у країнах Центральної та Східної 

Європи. У 1996 р. CRE було доручено проаналізувати запити та звіти близько 

300 спільних європейських проєктів, підтриманих TEMPUS, з метою 

підготовки рекомендацій до наступного етапу TEMPUS. На основі 

отриманих результатів у 1997 р. було опубліковано Посібник із управління 

університетами (Handbook on University Management). 
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Також запровадження інституційного контракту в межах програми 

SOCRATES сприяло наближенню CRE до Брюсселя. CRE було 

запропоновано відстежувати європейські стратегії розвитку ЗВО в частині 

ERASMUS SOCRATES, а також було проаналізовано заяви 1800 закладів із 

проханням про підтримку та надано рекомендації щодо вдосконалення 

програми. 

Означені приклади ілюструють, що погляди CRE та Конфедерація 

конференцій ректорів ЄС дедалі частіше збігаються в питаннях 

представництва інтересів університетів на противагу Європейській Комісії, 

яка часто мала протилежні погляди. 

У січні 1998 р., ураховуючи великий ступінь співпраці між цими двома 

організаціями, CRE та Конфедерація конференцій ректорів ЄС створили 

спільну групу задля розгляду можливості злиття обох організацій в одну, яка 

буде представляти університетську спільноту та вищу освіту Європи.  

У травні 1998 р. в Сорбонні була організована конференція з нагоди 

800-річчя Паризького університету. Міністр освіти Франції Клод Алєгре 

запросив своїх британських, німецьких та італійських колег. 

Наприкінці конференції чотири міністри підписали Декларацію, у якій 

запросили установи та уряди «гармонізувати» академічні послуги 

університетами. Уже в червні 1999 р., 29 країн вирішили приєднатися до 

означеного процесу. CRE та Конфедерація були уповноважені представляти 

заклади вищої освіти під час фінального засідання та оприлюднення проєкту 

Болонської декларації. Отже, фіналом зустрічі стало оголошення початку 

Болонського процесу, у межах якого університети стали партнерами в 

політичних дискусіях щодо майбутнього вищої освіти в Європі (Nyborg, 

2014). 

Крім заходів, спрямованих на розвиток Болонського процесу, що став 

пріоритетним напрямом діяльності асоціації, CRE продовжувало проведення 

зустрічей, семінарів, конференцій, запровадження програм, обслуговування 

закладів-членів. У 2000 році CRE мав 524 установи-члени в 41 країні.  
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Вважаємо за доцільне зауважити, що протягом означеного (другого) 

етапу еволюціонувала місія CRE, яка у 2000 р. була оновлена вже втретє, й 

передбачала: 

 сприяння інституційній адаптації та змінам, пропонуючи можливі 

підходи для покращення обслуговування університетів-членів; 

 перевірка обґрунтованості інноваційних пропозицій від закладів-

членами, зацікавлених у навчанні один у одного й дисемінації кращих 

практик; 

 надання консультацій щодо використання ресурсів для модернізації, 

доступних академічному світові; 

 вивчення за участю та від імені своїх членів умов, що сприяють 

здійсненню викладацької та навчальної діяльності по всій Європі, що 

сприятиме внеску вищої освіти в соціальні та політичні зміни; 

 мобілізація солідарності серед європейської академічної спільноти 

щодо установ, які постраждали від політичних, соціальних чи 

економічних негараздів; 

 налагодження контактів між керівниками закладів та особами, що 

приймають економічні та політичні рішення; 

 представлення поглядів членів урядових та неурядових органів, що 

займаються вищою освітою (Barblan). 

У своєму звіті Президента за 2000 р. ректор Серджіо Мачадо дос 

Сантос із Університету Міньйо, зазначив, що Конфедерація та CRE, 

працюючи в тісному співробітництві, були ключовими партнерами в 

подальшій роботі з реалізації положень Болонської декларації. Координуючи 

проєкти, що виконуються за програмою подальших дій у межах Болонського 

процесу, та беручи активну участь у роботі Групи з подальших дій, ці дві 

організації були віддані Болонському процесу та ролі, яку повинні 

відігравати заклади вищої освіти та національні конференції ректорів у 

побудові Європейського простору вищої освіти. 
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Основними темами засідань Асамблеї Конфедерації у 2000 р., що 

стосувалися питань політики ЄС, стали: 

 створення Європейського дослідницького простіру; 

 оцінка наукових досліджень; 

 налагодження співпраці з країнами, що не входять до ЄС; 

 організація зустрічей генеральних директорів з питань освіти та 

президентів ректорських конференцій; 

 подальші дії з реалізації положень Болонської декларації; 

 запровадження додатку до диплома єдиного зразка; 

 проведення акредитацій ЗВО; 

 розвиток транснаціональної освіти (Annual Report 2000 of the 

Confederation of European Rectors’ Conferences, 2000). 

Початок третього етапу (2001 – дотепер) ознаменувався злиттям CRE 

та Конфедерації конференцій ректорів ЄС у травні 2001 р. під час 

Установчих зборів у Саламанці, результатом якого стало утворення 

Європейської асоціації університетів – ЄАУ (European University Association 

– EUA).  

Перша частина засідання пройшла під головуванням професора Свена 

Касперсена як «засновника-дійсного члена, який має найдовший стаж участі і 

в CRE, і в Конфедерації» (Свен Касперсен працював 23 роки в CRE і 15 років 

у Комітеті по зв’язкам/Конфедерації (Minutes, 2001). Комітет із питань 

повноважень, який складався з Хелен Ламік, Пера Найборга та Девіда 

Свінфена доповів, що в засіданні взяли участь 254 особи, серед яких 229 

особи представляли окремих членів (університети), 25 представляли 

колективних членів (конференції ректорів). Також доповідалося, що дві 

засновницькі організації, CRE та Конфедерація, ухвалили угоди про злиття 

14 листопада та 17 листопада 2000 року на основі запропонованого Статуту. 

Тому центральним пунктом порядку денного Установчих зборів стало 
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офіційне прийняття Статуту. Першим президентом EUA був обраний Ерік 

Фромент, колишній президент Ліонського університету (Minutes, 2001).  

Слід зауважити, що поєднання цілей двох організацій-попередників у 

статуті нової Асоціації не представляло проблеми, також було очевидним, що 

членами повинні бути як ректорські конференції, так і окремі університети. 

Завдання полягало в тому, щоб знайти спосіб, як два різні типи організацій-

членів могли розділити відповідальність за політику та управління в 

структурі нової організації. Кінцевим результатом тривалого процесу, що 

стосувався структури, було те, що всі члени мали один голос у Генеральній 

Асамблеї – проста більшість індивідуальних членів. У Консультативній раді 

домінували колективні члени, тоді як у Виконавчій раді – індивідуальні 

члени.  

Відповідно до статуту, цілі Асоціації передбачають: 

 пропагування й захист університетських цінностей та університетської 

автономії; 

 сприяння розвиткові узгодженої системи європейської вищої освіти та 

наукових досліджень; 

 надання активної підтримки та керівництва членам Асоціації в їх 

розвиткові в галузі вищої освіти та наукових досліджень; 

 надання активної підтримки та рекомендацій членам Асоціації у 

збільшенні їх внеску в суспільство; 

 надання інформації та інших послуг членам Асоціації; 

 представлення вищої освіти та науково-дослідної сфери та здійснення 

впливу на формування освітньої політики на національному та 

європейському рівнях, особливо стосовно Європейського Союзу; 

 заохочення співпраці між членами Асоціації та розвиток ефективних 

мереж; 

 налагодження партнерства у сфері вищої освіти й наукових досліджень 

між Європою та рештою світу (EUA merger statutes, 2001). 
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У розділі Статуту, присвяченому членству в ЄАУ, зазначалося, що 

участь в Асоціації можуть брати індивідуальні та колективні члени, які 

відповідають таким вимогам: 

 на індивідуальне членство може претендувати університет, який має 

повноваження присуджувати докторські ступені; 

 на колективне членство має право подати заявку Національна 

конференція ректорів, що представляє університети певної країни (EUA 

merger statutes, 2001). 

Згідно зі статутом, структура ЄАУ охоплює: 

 Генеральну Асамблею – всіх індивідуальних та колективних членів. 

Генеральна Асамблея є вищим керівним органом Асоціації; 

 Консультативну раду (Council), до складу якої входять Президент, 

члени Виконавчої ради та призначені представники колективних членів 

Асоціації. Генеральні секретарі мають право відвідувати засідання 

Ради. Рада є головним форумом для обговорення політичних позицій 

Асоціації щодо вищої освіти та наукових досліджень; 

 Виконавчу раду (Board), до складу якої входять президент та вісім 

членів. Рада несе відповідальність за реалізацію політики Асоціації, 

планування її діяльності та управління справами Асоціації; 

 Президент та два віце-президенти. Президент керує і представляє 

Асоціацію. 

З будь-якого питання, безпосередньо пов’язаного з політикою або 

програмами ЄС, Консультативна рада може створити групу членів Ради, що 

включає представників колективних членів держав-членів ЄС. Група 

формулює політику та робить рекомендації Раді (EUA merger statutes, 2001). 

У вересні 2001 р. Рада ЄАУ на своєму засіданні в Дубровнику 

затвердила стратегію та керівні принципи дій Асоціацій. Було проголошено, 

що Європейська асоціація університетів являє собою представницьку 

організацію як окремих європейських університетів, так і національних 
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ректорських конференцій, є головним голосом спільноти вищої освіти в 

Європі. 

Відповідно до означеної стратегії, місія EUA передбачає сприяння 

розвиткові цілісної системи європейських закладів вищої освіти та наукових 

досліджень через активну підтримку та керівництво для своїх членів у 

розвиткові якості викладання, навчання та наукових досліджень та посилення 

їх внеску в суспільство (EUA strategy and guidelines for action…, 2001). 

Для підтримки цієї місії стратегією передбачено розробку консенсусу 

щодо: 

 європейської ідентичності вищої освіти та наукових досліджень, 

заснованих на спільних цінностях інституційної автономії, освіти як 

соціального блага та наукових досліджень як основи для навчання; 

 узгодження європейських структур вищої освіти через загальновизнані 

норми з метою закріплення ролі вищої освіти в суспільстві знань через 

запровадження інновацій або дисемінацію; 

 конвергенції європейського простору вищої освіти та згуртованості 

дослідницьких мереж задля посилення привабливості сектору для 

зацікавлених сторін у Європі та поза її межами (EUA strategy and 

guidelines for action…, 2001). 

Напрями діяльності ЄАУ та послуги для її членів, як індивідуальних, 

так і колективних, були згуртовані в такі групи: 

 співпраця – ЄАУ отримує досвід від своїх членів та ключових 

партнерських організацій. ЄАУ відіграє унікальну роль для сприяння 

взаємному навчанню й підтримці своїх членів завдяки: 

 проведенню зустрічей для інформування членів щодо європейських 

тенденцій у галузі вищої освіти й наукових досліджень; 

 вивченню та аналізу публікацій щодо тенденцій європейської 

конвергенції і висвітлення спільних практик; 

 консультування для підтримки установ у розробленні й оптимізації 

їх європейського профілю; 
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 представництво інтересів членів: 

 на європейському рівні – для сприяння формуванню спільної 

освітньої політики; 

 на міжнародному рівні – для підвищення видимості європейської 

вищої освіти та підготовки членів до наслідування майбутніх 

світових тенденцій (EUA strategy and guidelines for action…, 2001). 

Отже, новостворена Європейська асоціація університетів продовжила 

діяльность своїх попередниць щодо реалізації ідей Болонського процесу, 

забезпечення якості вищої освіти, розвитку докторської освіти та наукових 

досліджень, налагодження співпраці й обміну досвідом між членами та 

партнерами тощо і стала потужним агентом змін у ЄПВО. 

Зважаючи на той факт, предметом даного дослідження є діяльність 

означеної організації в контексті формування регіонального освітнього 

простору на сучасному етапі, докладніше це питання буде висвітлено нами в 

межах другого розділу. 

 

Висновки до розділу 1 

 

У розділі схарактеризовано стан розробленості досліджуваної 

проблеми у вітчизняному науковому дискурсі; окреслено концептуальні 

засади формування регіонального освітнього простору у другій половині 

ХХ ст. – 10-х рр. ХХІ ст.; висвітлено передумови й етапи розвитку 

Європейської асоціації університетів.  

Застосування системно-структурного аналізу широкого кола 

вітчизняних наукових джерел під час з’ясування стану розробленості 

проблеми діяльності Європейської асоціації університетів у контексті 

формування регіонального освітнього простору дозволило виокремити й 

охарактеризувати такі взаємопов’язані та взаємообумовлені аспекти її 

розгляду: 1) інтеграційні процеси в межах формування Європейського 

простору вищої освіти; 2) діяльність організацій-суб’єктів формування 
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освітньої політики в Європейському просторі вищої освіти; 3) забезпечення 

якості вищої освіти в Європейському просторі вищої освіти; 

4) інтернаціоналізація вищої освіти. Контент-аналіз праць вітчизняних 

науковців дозволив установити, що досліджувана проблема належить до 

міждисциплінарного дискурсу, оскільки знаходиться на перетині предметних 

полів таких галузей знань, як філософія освіти, порівняльна педагогіка, 

педагогіка вищої школи, соціологія освіти, економіка освіти, історія освіти, 

політологія та освітній менеджмент тощо.  

Систематизація й узагальнення наукових джерел у названих вище 

галузях знань дозволили зробити висновок щодо інтенсифікації наукових 

досліджень, присвячених різним аспектам європейської інтеграції, 

поглиблення європознавчих вимірів розгляду досліджуваних проблем, 

розроблення багатоаспектних рекомендацій щодо імплементації позитивного 

досвіду європейських країн із досліджуваної проблематики. 

У межах концептуальних засад формування регіонального освітнього 

простору у другій половині ХХ ст. – на початку ХХІ ст. із застосуванням 

методу термінологічного аналізу висвітлено сутність ключових понять 

дослідження: «регіон», «простір», «освітній простір», «регіональний освітній 

простір», «регіоналізм», «регіоналізація», «регіоналізація освітнього 

простору».  

Під «регіональним освітнім простором» у нашому дослідженні мається 

на увазі Європейський простір вищої освіти, що являє собою результат 

конструктивної діяльності європейських країн, спрямованої на узгодженість 

та інтеграцію процесів у галузі вищої освіти. 

З метою пояснення механізмів утворення регіонального освітнього 

простору висвітлено сутність феноменів «регіоналізм» та «регіоналізація». 

З’ясовано, що під «регіоналізмом вищої освіти» дослідники (Г. Гандуа, 

В. Меттлі, П. Равіне, Л. Фосетт, М.-Х. Чоу та ін.) мають на увазі політичний 

проєкт «згори вниз», призначений для створення регіону, у якому політичні 

інструменти та механізми використовуються для організації співпраці у сфері 
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вищої освіти, тоді як «регіоналізація вищої освіти» передбачає налагодження 

співпраці у сфері вищої освіти «знизу вгору», тобто мережування. Поняття 

«регіоналізація вищої освіти» конкретизується в низці інших понять: 

кооперація, інтеграція, гармонізація, конвергенція, колаборація, спільність, 

узгодженість, партнерство тощо. Окреслено концептуальні підходи до 

формування регіонального освітнього простору, а саме: функціональний, 

організаційний та політичний. 

Застосування методу історико-хронологічного аналізу уможливило 

визначення передумов та етапів розвитку Європейської асоціації університетів. 

З’ясовано, що cтворенню організацій-попередниць ЄАУ, на основі яких 

пізніше утворилася досліджувана Асоціація, передувала низка політичних 

подій, як загальнополітичного значення (промова В. Черчилля в Цюріху про 

«Сполучені Штати Європи» (1946 р.); Гаазький конгрес із питань 

європейського співробітництва (1948 р.); підписання Брюссельського договору 

про підтримку культурних обмінів та колективну оборону (1948 р.); створення 

Ради Європи (1949 р.); створення Західноєвропейського Союзу (1954 р.); 

підписання Римського договору (1957 р.)), так і тих, що мали безпосередній 

вплив на інтеграційні процеси у сфері вищої освіти – насамперед, створення 

національних конференцій керівників університетів протягом першої 

половини ХХ ст. у Швейцарії, Австрії та Великій Британії. 

Виокремлено етапи розвитку Європейської асоціації університетів, 

зокрема: 1) започаткувальний (1959 – 1973) – створення неурядової 

організації «Конференція ректорів країн Європи», що стала підґрунтям для 

утворення Європейської асоціації університетів; заснування національних 

організацій «Конференція ректорів» у низці західноєвропейських країн – 

Норвегії, Швеції, Італії, Австрії; 2) об’єднувальний (1974 – 2000) – 

налагодження міжнародної співпраці «Конференції ректорів країн Європи» зі 

східноєвропейськими, латиноамериканськими та китайськими 

університетами; 3) інституційний (2001 – дотепер) – утворення Європейської 

асоціації університетів шляхом злиття двох організацій «Конференції 
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ректорів країн Європи» та «Конфедерації конференцій ректорів 

Європейського Союзу»; формування європейської освітньої політики у сфері 

забезпечення якості вищої освіти, розвиток наукових досліджень та 

зміцнення міжнародної співпраці.  

Основний зміст розділу висвітлено в таких публікаціях авторки (Дацко, 

2013б; 2017б; 2017в; 2018б). 
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РОЗДІЛ 2 

ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ 

УНІВЕРСИТЕТІВ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО 

ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 

 

2.1. Участь Європейської асоціації університетів у формуванні 

європейської освітньої політики 

 

У сучасних умовах глобальних трансформацій у всіх сферах життя 

суспільства освітня політика національних урядів зазнає впливу глобальних 

чинників. У цьому контексті Європейська асоціація університетів виступає 

одним із потужних агентів впливу на формування освітньої політики в 

європейському регіоні. Для кращого усвідомлення механізмів формування 

європейської освітньої політики вважаємо за доцільне висвітлити участь 

ЄАУ в означеному процесі. 

Як представник європейських університетів ЄАУ просуває глобальне 

партнерство через діалог і проєкти й забезпечує присутність європейських 

університетів по всьому світу. 

У результаті аналізу специфіки участі ЄАУ у формуванні освітньої 

політики визначено, що місія ЄАУ як представника інтересів університетів 

Європи полягає в тому, щоб вплинути на результати дискусій із питань 

європейської освітньої політики, яка, у свою чергу, здійснює вагомий вплив 

на діяльність як національних університетських організацій, так і окремих 

закладів вищої освіти-членів Асоціації. Разом із тим, ЄАУ надає підтримку 

своїм членам у розумінні та реагуванні на ці зміни в умовах більш складного 

та конкурентного глобального середовища. 

Виступаючи в ролі загальноєвропейської платформи для університетів, 

Європейська асоціація університетів є ключовим партнером для політиків на 

європейському рівні в широкому колі сфер державної політики, у якій 

університети повинні відігравати важливу роль. 
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Рис. 2.1. ЄАУ як агент європейської освітньої політики 

 

У сучасних умовах ЄАУ виступає як незалежний стейкхолдер для 

університетів Європи через: 

 представлення інтересів закладів вищої освіти через здійснення 

моніторингу освітньої політики та впливу на політичні процеси й ухвалення 

рішень на європейському рівні; 

 використання рішень держав-членів у процесі формування освітньої 

політики на європейському рівні. 

ЄАУ висвітлює позиції освітньої політики, готує звіти, 

проводить дослідження, включаючи приклади позитивного 

досвіду 

850 членів 
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конференцій 

800 індивідуальних членів 

Події Дослідження Консультації Тематичні проекти 

Поширення досвіду Проведення 

консультацій 

Участь у ключових 

позиціях 
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Основна місія ЄАУ полягає у сприянні розвиткові гармонійної системи 

європейської вищої освіти й наукових досліджень через надання активної 

підтримки своїм членам як автономним інституціям у забезпеченні якості 

навчання, викладання й науково-дослідної діяльності. ЄАУ здійснює аналіз 

результатів дискусій, що проводяться на загальноєвропейському рівні та 

справляють вплив на діяльність університетських асоціацій на національному 

рівні, а також на окремих членів асоціації. Асоціація відіграє вирішальну 

роль у формуванні освітньої політики у сфері європейської вищої освіти та 

наукових досліджень. 

Пріоритетами діяльності Асоціації на різних етапах її діяльності було 

визначено: 

 побудову Європейського простору вищої освіти в межах 

Болонського процесу; 

 наукові дослідження та інновації; 

 інтернаціоналізацію вищої освіти й наукових досліджень; 

 підвищення якості освіти європейських університетів; 

 менеджмент, забезпечення автономії та стабільного фінансування 

вищої освіти (див. рис. 2.2). 

Відповідно до Статуту ЄАУ 2013 р., основними завданнями діяльності 

даної організації визначено: 

 розвиток та захист цінностей університету й університетської 

автономії; 

 сприяння розвиткові єдиної системи Європейської вищої освіти 

та наукових досліджень; 

 надання активної підтримки й рекомендацій членам Асоціації 

щодо розвитку національної вищої освіти та наукових досліджень; 

 надання активної підтримки й рекомендацій членам Асоціації 

щодо підвищення їх внеску в європейське співтовариство; 
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 забезпечення інформацією та іншими послугами членів 

Асоціації; 

 представництво інтересів у сфері вищої освіти та наукових 

досліджень і здійснення впливу на формування політики на національному та 

європейському рівні, особливо по відношенню до Європейського Союзу; 

 стимулювання розвитку співробітництва між членами Асоціації і 

розвиток ефективних мереж; 

 розвиток партнерства у сфері вищої освіти й наукових 

досліджень між Європою і світом у цілому (EUA, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Пріоритети ЄАУ в галузі формування освітньої політики, 

викладені в робочій програмі  

 

Необхідність вирішення окреслених вище та інших проблем у 

Європейському контексті зумовила розвиток Європейського простору вищої 

освіти через Болонський процес, а також через безпосередню участь у діалозі 

з Європейським Союзом відповідно до його освітньої політики і програм. У 

 

Пріоритети ЄАУ в 

галузі формування 

освітньої політики  

Розбудова 

Європейського 

простору вищої освіти 

в межах Болонського 

процесу 

Інтернаціоналізація 

вищої освіти і наукових 

досліджень 

Підвищення якості 

освіти європейських 

університетів 

Управління, 

автономія та 

фінансування 

Наукові дослідження 

та інновації 



101 

 

тісній співпраці зі своїми членами з 48 країн Європи, європейськими та 

міжнародними партнерами, ЄАУ сприяє розробленню освітньої політики й 

поширенню інституційної практики в таких напрямах (див. рис. 2.3): 

забезпечення якості, мобільності, навчання впродовж життя, відстеження та 

працевлаштування студентів, визнання професійних кваліфікацій, що 

належать до компетенції ЄС і міжнародних торгівельних угод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Напрями освітньо-політичної діяльності ЄАУ 

 

Мобільність студентів та викладачів є не тільки однією з основних 

цілей Болонського процесу, але й важливим елементом інтернаціоналізації 

викладання та навчання. ЄАУ проявляє жвавий інтерес до цієї проблеми і 

сприяє розвиткові стратегій та передової практики на інституційному, 

національному й європейському рівнях. 

Наголосимо, що європейські університети визнають значний вплив 

студентської мобільності не тільки на особистість, але й на заклад вищої 

освіти загалом. Зокрема, структурована мобільність – мобільність, 

упроваджена в об’єднані або спільні ступеневі програми – може бути 

Напрями освітньо-

політичної діяльності 

ЄАУ 

Навчання 

впродовж життя 

 

Мобільність 
Забезпечення 

якості 

Відстеження та 

працевлаштування 

студентів 

Визнання 

професійних 

кваліфікацій 



102 

 

засобом для кращого обліку досвіду мобільності у процесі навчання й 

розробки навчальних програм. 

Наприклад, у проєкті «Позначення контурів університетської 

мобільності персоналу та студентів» (Рroject Mapping University Mobility of 

Students and Staff – MAUNIMO) розроблено інструмент позначення контурів 

мобільності (Mobility Mapping Tool – MTT) – інституційний інструмент 

самооцінки для різних напрямів політики мобільності, очікувань та 

інституційної практики. Зазначений інструмент перебуває у 

функціональному полі діяльності ЄАУ і пропонується в якості членської 

послуги (Colucci et al., 2012). 

Продовжуючи аналіз проблемних питань формування освітньої 

політики, наголосимо, що Асоціація закликає університети до розробки 

власних стратегій і практик навчання впродовж життя, а також до активної 

участі в політичній дискусії щодо формування національної та Європейської 

структури для навчання впродовж життя. 

Навчання впродовж життя є визнаним пріоритетом Європейської вищої 

освіти, як у контексті Європейського Союзу, так і Болонського процесу. 

Набуття першочергового значення пов’язано з процесами глобалізації і 

швидкими економічними й технологічними трансформаціями, 

демографічними змінами і в результаті – подовженням тривалості 

працездатного віку та диверсифікацією кар’єрного розвитку, а також для 

забезпечення соціальної справедливості й правосуддя як найвищих 

демократичних цінностей. Так, стратегія студенто-центрованого навчання 

також передбачає навчання впродовж життя. 

Таким чином, виходячи з вищезазначеного, випливає постійно 

зростаюча відповідальність європейських університетів за диверсифікацію 

підходів щодо задоволення потреби студентів і учнів різних профілів.  

Починаючи з моменту свого створення в 2001 році, ЄАУ активно 

проводила свою кампанію, орієнтуючи університети на підвищення участі в 

навчанні впродовж життя. На прохання французької президії ЄС, ЄАУ 
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розроблено і впроваджено в 2008 році Хартію європейських університетів із 

проблем навчання впродовж життя. Ураховуючи різноманіття визначень та 

підходів до навчання впродовж життя в різних країнах Європи, проєкт 

«Формування інклюзивних та інтерактивних стратегій університету» 

(Shaping Inclusive and Responsive University Strategies – SIRUS) (Shaping 

Inclusive and Responsive University Strategies, 2009) підтримує 30 

європейських університетів у розвиткові й поглибленні їх стратегії навчання 

впродовж життя. 

Згідно з доповіддю (The EUA Trends Reports), оцінку прогресу 

впровадження інституційних стратегій і структур у питаннях навчання 

впродовж життя й розширення доступу до вищої освіти подано в низці 

нормативних документів ЄАУ, зокрема: 

1) Хартії європейських університетів із проблем навчання впродовж 

життя (European Universities’ Charter on Lifelong Learning, 2008). Метою цієї 

Хартії, сформульованої у вигляді зобов’язань закладів вищої освіти щодо 

розроблення й упровадження стратегії навчання впродовж життя, є допомога 

відповідних урядів і регіональних партнерів європейським університетам 

стати необхідним базисом Європи знань. Європейські університети 

налаштовані позитивно на урізноманітнення попиту з боку широкого кола 

студентів, у тому числі молоді після закінчення середньої школи, дорослих 

учнів, професіоналів, які прагнуть удосконалення на робочому місці, 

старших громадян, які, користуючись збільшенням тривалості їхнього життя, 

прагнуть розвивати культурні інтереси, а також інших бажаючих отримати 

високоякісну й актуальну вищу освіту протягом усього їхнього життя. У 

документі наголошується на тому, що уряди зобов’язані гарантувати повагу і 

всіляку підтримку університетам за їх внесок у навчання впродовж життя. 

Урядам слід докласти зусиль, щоб гарантувати належну оцінку навчання 

впродовж життя особами, державними та приватними роботодавцями та 

іншими суб’єктами, а також сприяти усвідомленню того, що культура 

навчання впродовж життя є загальною соціальною метою. Громадяни 
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повинні бути забезпечені інформацією про можливості отримання доступу до 

навчання впродовж життя. Поряд із тим, Європейські університети повинні 

відчувати підтримку для забезпечення можливостей відкритого доступу для 

всіх, хто може принести користь від отримання необхідної вищої освіти в 

будь-який час їхнього життя; 

2) «Залучення до навчання впродовж життя: Формування 

інклюзивних та інтерактивних стратегій університету» (2011) (Engaging in 

Lifelong Learning: Shaping Inclusive and Responsive University Strategies) 

(Smidt & Sursock, 2011). 

У Хартії європейських університетів із проблем навчання впродовж 

життя, прийнятої у 2008 році, відправною точкою є проєкт під назвою 

«Формування інклюзивних та інтерактивних стратегій університету» (SIRUS 

– Shaping Inclusive and Responsive University Strategies), у якому визначені 

особливості процесів розробки, прийняття й реалізації нових стратегій 

навчання впродовж життя з точки зору закладів вищої освіти. У документі 

висвітлено досвід 29 ЗВО з 18 європейських країн щодо створення й 

оновлення організаційної стратегії навчання впродовж життя. Крім того, 

подано конкретні приклади того, як заклади вирішують організаційні та інші 

питання, фактори успіху й перешкоди, з якими вони стикаються на цьому 

шляху. 

Зазначимо, що проєкт SIRUS пропонує можливості для різних груп 

закладів вищої освіти розвивати й удосконалювати свої стратегічні підходи 

до безперервної освіти за допомогою інтерактивних дискусій із колегами з 

різних країн Європи. Завданнями проєкту стали: 

 підтримка університетами розробки, упровадження й 

удосконалення стратегії безперервного навчання; 

 перевірка виконання десяти зобов’язань, прийнятих Хартією 

європейських університетів із проблем навчання впродовж життя; 

 поширення передового досвіду університетами, урядами й 

зацікавленими сторонами; 
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 сприяння подальшому розвиткові стратегічних рекомендацій 

(Shaping Inclusive and Responsive University Strategies, 2009). 

Останні структурні реформи європейських систем вищої освіти, зміна 

характеру контингентів студентства й відносне скорочення державного 

фінансування змушують університети постійно відстежувати прогрес своїх 

студентів протягом усього життєвого циклу «студент – працевлаштування». 

Працевлаштування молодих спеціалістів є галуззю особливого занепокоєння 

в багатьох європейських країнах, а також стало основою для розроблення 

стратегії економічного зростання Європейського Союзу на період до 2020 

року. 

Процедура оцінки студентських досягнень та їх прогресування після 

закінчення навчання на робочому місці й подальше навчання набуло 

особливої важливості для університетів: в епоху масовізації вищої освіти це 

допомагає їм краще зрозуміти вплив студентоцентрованих програм 

модульного навчання та їх актуальність на ринку праці, а, отже, поповнювати 

навчальний план важливою інформацією для систематичного оновлення 

курсів і допоміжних послуг. 

ЄАУ здійснила аналіз університетських систем відстеження 

прогресування студентів та працевлаштування випускників і задоволеності в 

контексті проєкту (TRACK-IT) (Gaebel et al., 2012). У проєкті запропоновано 

рекомендації щодо того, як університети можуть краще розвивати свої схеми 

відстеження. Він також забезпечує попередження щодо занадто спрощеного 

використання даних спостереження, зокрема щодо працевлаштування 

випускників. ЄАУ планує продовжити свою роботу щодо зазначеної 

проблеми в напрямі формування політики ЄС, запровадженні програм, 

спрямованих на забезпечення утримання студентів, успішного розширення 

можливостей працевлаштування випускників, як для сьогоднішнього, так і 

для завтрашнього ринку праці та потреб суспільства. 

Позитивні здобутки щодо питання відстеження та працевлаштування 

випускників університетів відображені в документі ЄАУ «Шляхи 
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прогресування відстеження студентів і випускників» (Tracking Learners’ and 

Graduates’ Progression Paths TRACKIT) (Gaebel et al., 2012). 

Європейський Союз ввів у дію правові норми рамок кваліфікацій. 

Професійна підготовка в багатьох випадках здійснюється закладами вищої 

освіти і є важливою для ЄАУ. У 2007 році Директива 2005/36/ЄС (Directive 

2005/36/EC, 2005) про визнання професійних кваліфікацій набула чинності. 

Документ регулює автоматичне розпізнавання базових кваліфікацій, 

необхідних для практичної медицини, стоматології, загальної сестринської 

справи, акушерства, ветеринарної хірургії, фармації та архітектури на 

внутрішньому ринку ЄС. На додаток до цих «галузевих» професій наявні 

сотні інших професій, що підпадають під дію загальної системи Директиви, у 

яких визнання не є автоматичним. 

Прийнята в 2013 р. Директива 2013/55/ЄС (Directive 2013/55/EU) 

(Directive 2013/55/EU, 2013) була вже більш тісно пов’язана з Болонським 

процесом, ніж попередня. Документ підлягав подальшому розгляду в 2018 

році, але мав продовжувати розвиватися в проміжному порядку, а 

впроваджувані нові нормативні акти наберуть чинності. 

У 2007 році Асоціація провела семінар задля вивчення можливостей 

узгодження Директиви з політикою та інструментами Європейського 

простору вищої освіти. У результаті проведення семінару ЄАУ було 

опубліковано «Довідковий документ за результатами семінару ЄАУ за 

галузевим професіями (жовтень 2007 року)» (Background paper to EUA 

workshop on sectoral professions) (Background paper…, 2007) та «Доповідь про 

роботу семінару» (Report of the workshop) (Report…, 2007). 

Після проведення семінару Європейська асоціація університетів 

здійснила моніторинг відповідних змін в інституціях ЄС, а також у 

контролювальних, професійних, академічних та студентських органах 

управління шляхом їх періодичного оновлення. 

У жовтні 2010 року ЄАУ скликала наступну нараду в Європарламенті, 

на якій було заслухано низку доповідей: 
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 «Болонський процес і Директива 2005/36/ЄС: точки розбіжності», 

Говард Девіс, старший радник ЄАУ (2010); 

 «Оцінка Директиви про професійні кваліфікації», Юрген Tідьє, 

Генеральний Директорат Європейської Комісії з питань внутрішнього 

ринку та послуг (2010); 

 Доповідь на нараді в Європейському парламенті 14 жовтня 2010 року, 

Говард Девіс, старший радник ЄАУ (2010). 

На основі заслуханих доповідей Комісія розробила низку поправок до 

Директиви, а саме: 

 Інформаційна записка ЄАУ про пропоновані комісією поправки до 

Директиви 2005/36/ЄС про визнання професійної кваліфікації (2012); 

 Позиційний документ ЄАУ про пропоновані комісією поправки до 

Директиви 2005/36/ЄС про визнання професійної кваліфікації (2012). 

Згодом законодавче спільне рішення Європейської ради та 

Європейського парламенту було доповнене поправками і прийнято в якості 

закону Директиву 2013/55/ЄС (Directive 2013/55/EU, 2013). 

З точки зору вищої освіти доповнена Директива є значимою через 

включення Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя 

(European Qualifications Framework for Lifelong Learning – EQF) та 

Європейської кредитно-трансферної накопичувальної системи (ЄКТС), 

акцентуючи увагу на компетентностях і результатах навчання. 

Продовженням проблеми визнання професійних кваліфікацій є 

налагодження ринкових відносин за надані освітні послуги. У цьому плані 

ЄАУ проводить моніторинг міжнародних торговельних угод, щодо яких 

Європейська комісія веде переговори від імені держав-членів ЄС із третіми 

країнами-партнерами та регіонами. Поки що в таких угодах не 

передбачається обов’язкове включення сфери вищої освіти, але вони 

автоматично не виключають її. 

Стаття 1.3. Генеральної угоди з торгівлі послугами (ГУТП) виключає 

будь-які послуги, що надаються урядовими органами влади ані на 
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некомерційній основі, ані на умовах конкуренції з одним або кількома 

постачальниками послуг. 

Як зазначено на офіційному сайті ЄАУ, трактування сутності цих 

послуг є питанням відкритим для інтерпретації. Заклади вищої освіти 

залучають різні джерела фінансування, оскільки різниця між державними, 

приватними, неприбутковими та прибутковими джерелами стає все більш 

розмитою. 

Повсюдне використання мобільних телефонів, персональних 

комп’ютерів, інтернету та соціальних мереж дозволило створити нові 

способи спілкування та співробітництва; прогрес електронних і цифрових 

технологій змінив як приватне життя людей, так і професійну сферу і значно 

трансформував головні сектори економіки.  

Слід зазначити, що такі зміни також значно вплинули на розвиток 

вищої освіти. Протягом останніх десятиліть спостерігається диверсифікація 

форм електронного навчання відповідно до різних цілей, від інновацій у 

навчанні та викладанні до забезпечення доступу для різних категорій 

студентів. ЄАУ здійснює ретельний моніторинг цих подій на інституційному 

та європейському рівні освітньої політики. 

З огляду на масовість використання мережі Інтернет з метою 

поповнення знань та підвищення кваліфікації фахівців, вважаємо за доцільне 

розкрити сутність поняття «Масові відкриті онлайн-курси». Відповідно до 

визначення, поданого на офіційному сайті ЄАУ, – це цілі курси, пропоновані 

в Інтернеті, що є безкоштовними для користувачів. Слід наголосити, що вони 

швидко поширюються й виступають суб’єктом для швидких змін як у теорії, 

так і практичному застосуванні. Існують різні припущення щодо того, як 

розвиток подібних курсів може трансформувати викладання, навчання й 

вищу освіту в цілому. 

ЄАУ здійснює моніторинг розвитку новацій у галузі електронного 

навчання з особливим акцентом на масових відкритих онлайн курсах і 

публікує свої висновки у щорічних звітах. Так, у дослідженні, яке було 
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розпочато в листопаді 2014 року, представлено та проаналізовано результати 

опитування, проведеного ЄАУ в жовтні-грудні 2013 року. Було охоплено 249 

респондентів із закладів вищої освіти по всій Європі. 

Мета дослідження полягала у відображенні можливостей електронного 

навчання в Європейських університетах та оцінці розуміння важливості його 

загального впливу на процес навчання й викладання. 

Респондентам було запропоновано дати відповідь на питання про тип 

електронного навчання, який використовують освітні установи, їх досвід у 

цій сфері та їхні очікування. Розглядалося змішане й онлайн-навчання в 

різних форматах. Ураховуючи великий інтерес до масових відкритих онлайн-

курсів, значна частина доповіді присвячена цьому питанню. У ході 

опитування також ставилося питання щодо підтримки структур і послуг, 

інтра-інституційної координації, забезпечення якості й визнання здобутої 

кваліфікації. 

Результати опитування продемонстрували, що переважна більшість 

установ пропонують змішане навчання та курси онлайн-навчання (91 % і 

82 % відповідно). Менш частими у використанні є інші форми забезпечення 

електронного навчання, такі як спільне межвідомче співробітництво і 

ступеневі онлайн-курси. Крім того, майже половина опитаних інституцій 

наголосили на тому, що вони вже мали загальноорганізаційну стратегію (для 

електронного навчання). 

Університети мають вирішальне значення для майбутнього Європи: 

вони створюють знання, розвивають інноваційну діяльність, критичне 

мислення, толерантність та відкритість, забезпечують високий рівень 

навичок та інноваційного мислення, від якого залежить майбутнє Європи, 

економічний, соціальний і культурний розвиток.  

Прогнозуючи розвиток на майбутнє, університети активно реагують на 

швидкі зміни в середовищі, у якому вони працюють; ці зміни стосуються 

впливу глобалізації та нових технологій на викладання й наукові 
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дослідження, а також раціонально розподіляють фінансові ресурси під час 

збільшення кількості студентів і витрат на проведення досліджень.  

На особливу увагу заслуговує прагнення ЄС інвестувати у вищу освіту 

та розвиток наукових досліджень, адже таким чином Європа хоче 

мобілізувати потенціал і можливості нинішнього й наступних поколінь 

молоді. Оцінюючи такий значний вплив на освітню політику, експерти 

вважають, що подібне інвестування є неодмінною умовою для виходу 

Європи з економічної кризи й забезпечення майбутнього процвітання 

європейського освітнього простору. Європейські освітні інституції 

займаються активним розвитком дослідницьких програм, вирішенням 

соціальних проблем та мають стійкий авторитет у світі. На основі аналізу 

наукових джерел, нормативних актів, що забезпечують упровадження 

європейської освітньої політики університетами, вважаємо за доцільне 

підкреслити, що в перспективі надзвичайно важливим є той факт, щоб 

проблеми університетів були враховані у процесі формування європейської 

освітньої політики, підтримуючи, таким чином, розвиток сильного 

Європейського суспільства знань. 

У Робочій програмі ЄАУ на 2015/2016 головна увага була зосереджена 

на зміні курсу освітньої політики, проєктів та інших заходів, що планувалися 

до реалізації в найближчі два роки. Вона також ураховує зміни, ініційовані 

Європейською Комісією щодо фінансування програм вищої освіти на період 

2014–2020 рр. (Ерасмус+), які, як очікувалося, призведуть до зменшення 

можливості для підтримки ЄС у вигляді грантів на здійснення проєктів за цей 

період (2016 annual work programme for the implementation of “Erasmus+”, 

2016, с. 3). 

Програма складена відповідно до основних напрямів діяльності ЄАУ, а 

саме: розвитку публічної політики, адвокатури та комунікації; проєктної, 

програмної роботи в таких напрямах 1) навчання і викладання; 2) наукові 

дослідження та інновації; 3) інтернаціоналізація; 4) управління й 

фінансування; 5) інституційний розвиток і зростання спектру послуг ЄАУ та 
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розвиток її членства (2016 annual work programme for the implementation of 

“Erasmus+”, 2016, с. 4). 

В аналітичному звіті ЄАУ «Інтернаціоналізація в європейській вищій 

освіті: європейська політика, інституційні стратегії та підтримка ЄАУ» 

(Internationalisation in European higher education: European policies, institutional 

strategies and EUA support) (Internationalisation in European higher education…, 

2013) представлено результати дослідження щодо впровадження стратегії 

інтернаціоналізації європейськими університетами, де визначено відсоток 

іноземних студентів від загальної кількості тих, хто навчається в установі 

(здобувачів вищої освіти рівня бакалавра, магістра та доктора філософії) 

(див. рис. 2.4). 

 

 

 

Рис. 2.4. Результати дослідження щодо впровадження стратегії 

інтернаціоналізації європейськими університетами 

 

Дослідження свідчить про те, що близько третини респондентів 

указують, що відсоток іноземних студентів у їхньому ЗВО (здобувачів вищої 

освіти рівня бакалавра, магістра та доктора філософії, а також здобувачів 
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наукового ступеня доктора наук у певній галузі) становить вище 10 % із 

загального числа студентів, і на дві третини нижче 10 %. Крім того, 

результати свідчать про формування певних географічних моделей великої 

міжнародної студентської популяції, зокрема Північної і Західної, поряд із 

тим, менш представленою є Східна та Південна Європа. 

Європейські університети все більшою мірою усвідомлюють свою 

глобальну взаємозалежність і необхідність вироблення комплексного 

стратегічного підходу до інтернаціоналізації. Опитування членів ЄАУ 2013 

вказує на те, що більшість європейських університетів стратегічно 

налаштовані на впровадження стратегій інтернаціоналізації або мають 

бажання розширити й поліпшити наявну стратегію. 

ЄАУ підтримує європейські університети у стратегічній 

інтернаціоналізації через низку проєктів та цільових послуг. Це такі проєкти, 

як MAUNIMO – Планування академічної мобільності студентів та персоналу 

(Mapping University Mobility of Students and Staff), ALISIOS – Стратегічна 

інтернаціоналізація сектору вищої освіти (Strategic Internationalisation of the 

Higher Education Sector) і FRINDOC – Рамки інтернаціоналізації докторської 

освіти (Framework for the Internationalisation of Doctoral Education). 

Так, на різних етапах свого функціонування ЄАУ змінювала пріоритети 

в освітній політиці, про що свідчать документи ЄАУ «Тенденції 

Європейської вищої освіти» (Trends in European Higher Education) (див. табл. 

2.1).  

Таблиця 2.1 

Тенденції Європейської вищої освіти 

Тенденція Зміст 

«Тенденції І» 1999 року 

(Trends in Learning 

Structures in Higher 

Education) 

Інформація та аналіз сучасних тенденцій вищої освіти 

держав-членів Європейського Союзу і Європейської 

економічної зони. Мета – формулювання навчального плану 

та опис управлінських структур у вищій школі й 

порівняльний аналіз різних систем як інструментів для 

виявлення можливих розбіжностей у національних та 

інституційних стратегіях 
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Продовження табл. 2.1 

 
«Тенденції ІІ» 2001 року 

(Towards a European Higher 

Education Area: Survey of 

Change and Reforms from 

Bologna to Prague) 

Посилення інтересу та підтримки, узгодження основних 

цілей процесу, спільної структури академічних ступенів 

запровадження ЄКТС, забезпечення якості й акредитація 

закладів вищої освіти 

«Тенденції ІІІ» 2003 року 

(Progress towards the 

European Higher Education 

Area) 

Підвищення здатності та працевлаштування випускників 

європейських ЗВО, сприяння і стимулювання мобільності у 

сфері вищої освіті, привабливість ЄПВО для решти світу; 

ЄПВО в цілому та визнання структур ступенів, спільних 

навчальних програм та ЄКТС зокрема; інституційного 

розвитку (автономія, забезпечення якості й акредитація); 

навчання впродовж життя з урахуванням існуючих та нових 

викликів, що стоять перед ЗВО; диверсифікація профілів 

«Тенденції IV» 

«Європейські університети: 

впровадження Болонського 

процесу» 2005 року» 

(European Universities: 

Implementing Bologna) 

Розробка інституційних дослідницьких стратегій. У доповіді 

особливу увагу приділено внутрішнім і зовнішніх 

проблемам, які стимулюють розробку стратегій, що 

стосуються таких питань, як поширення передового досвіду, 

формування партнерських відносин із промисловістю, 

рекрутинг кращих науковців, обсяг та якість підготовки 

наукових кадрів 

«Тенденції V» «Роль 

університетів у формуванні 

європейського простору 

вищої освіти» 2007 року 

(Universities Shaping the 

European Higher Education 

Area) 

Європейський простір вищої освіти – загальна мета для ЗВО. 

Заклади вищої освіти (університети в широкому розумінні 

цього терміна) частіше беруть на себе відповідальність за 

загальноєвропейський простір вищої освіти. Акцент 

змістився з урядових заходів, включаючи законодавчі, на 

здійснення реформ в установах, до ідей широкої підтримки 

особистісно орієнтованого і проблемного навчання  
«Тенденції 2010» 

«Десятиліття змін у 

європейській вищій освіті» 

(A Decade of Change in 

European Higher Education) 

У питаннях інтернаціоналізації ЗВО розробляють 

комплексний підхід до викладання й наукових досліджень за 

рахунок концентрації уваги на стратегічному партнерстві. 

Мобільність, особливо в період здобуття ступеня бакалавра 

за кордоном, залишається проблемою, оскільки вона 

знаходиться в центрі доінституційної стратегії 

інтернаціоналізації 

«Тенденції 2015» 

«Навчання та викладання в 

Європейських 

університетах» (Trends 

2015: Learning and Teaching 

in European Universities) 

Навчання й викладання визначено інституційними 

пріоритетами. Зміщення акценту на особистісно орієнтоване 

навчання в Європі за підтримки національних та 

інституційних стратегій та інших заходів (наприклад, 

фінансування, розвиток персоналу, внутрішні й зовнішні 

процедури забезпечення якості) 

 

Як видно з таблиці 2.1, фінансова стійкість, збільшення автономії, 

відповідні регулювальні структури, ефективне управління та лідерство є 

ключовими елементами діяльності університетів для виконання своєї місії й 

реагування на сучасні виклики прогресуючої глобалізації (Governance, 
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Funding & Public Policy). Діяльність ЄАУ в означених галузях має на меті 

розвиток і пропаганду єдиної політики європейських і національних 

директивних органів щодо забезпечення умов для створення потужної 

автономії, фінансованої стійкості університетів тощо. 

Отже, можемо констатувати зміну пріоритетів щодо побудови ЄПВО 

до посилення уваги до навчання й викладання, що пов’язано з ускладненням 

структури управління університетом через такі фактори, як глобальна 

конкуренція, диверсифікація місії та діяльності для задоволення нових 

потреб зацікавлених сторін, і, як результат, зростання фінансової 

напруженості, викликаної зростанням витрат та економічним спадом. 

Діяльність ЄАУ в цьому напрямі полягає в підтримці університетів у їхньому 

прагненні до вдосконалення системи управління й управлінських структур 

для того, щоб діяти відповідно до стратегії розвитку та отримати ефективний 

і дієвий результат, зокрема, виявляючи напрями, у яких лідери можуть 

розкрити свій управлінський потенціал. 

ЄАУ залучає представників закладів освіти та інших освітніх 

організацій, що діють на європейському рівні, до низки проєктів і заходів у 

сфері управління, автономії та фінансування. Це дає можливість ЄАУ 

консолідувати широкий набір порівняльних даних, аналіз яких полягає в 

упровадженні Асоціацією системи заходів, спрямованих на підтримку 

розвитку державної політики. 

Завдяки цій роботі ЄАУ може консультувати фахівців, які ухвалюють 

рішення з питань, що мають відношення до Європейських університетів, і, 

таким чином, гарантувати, що інтереси цього сектора враховуються у процесі 

прийняття рішень. 

Аналіз діяльності ЄАУ передбачає встановлення чіткого взаємозв’язку 

між управлінням ЗВО, автономією, фінансуванням та підзвітністю. Цей 

взаємозв’язок має публічний характер завдяки спеціально створеному 

фінансовому форуму ЄАУ.  
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Фінансовий форум ЄАУ (EUA’s Funding Forum) є унікальною і 

всеохоплюючою платформою, відкритою для всіх зацікавлених сторін у 

фінансуванні вищої освіти – університетів і студентів, державних органів, 

державних і приватних спонсорів і партнерів (Funding Forum). 

Мета форуму – забезпечення вільного висловлення думок у сфері 

фінансування та прийняття рішень національними і європейськими 

фахівцями. Форум проводиться раз на два роки і спрямований на: 

 аналіз впливу економічної кризи на університети Європи; 

 прогнозування обсягів фінансування Європейською спільнотою 

університетів для розв’язання їхніх проблем; 

 вивчення наслідків інтеграції фінансової моделі відповідно до 

критерію «виконання»; 

 дослідження нових ідей, що здатні принести гроші в сектор вищої 

освіти; 

 допомогу керівникам університетів у розробленні належних 

стратегій у відповідь на зміну фінансування; 

 обговорення донорських та студентських перспектив щодо стійкого 

фінансування (European University Association, 2015). 

Діяльність Асоціації в напрямі підтримки розвитку державної політики 

країн-членів включає: 

1) вплив громадських та урядових рішень на європейському рівні; 

2) представлення інтересів університетів через політику моніторингу 

та впливу на політичні процеси й ухвалення рішень на європейському рівні 

(Public Policy).  

Отже, виходячи з вищезазначеного, можна зробити висновок, що ЄАУ 

є потужним джерелом формування європейської освітньої політики, 

представляючи інтереси понад 850 закладів вищої освіти. Асоціація інформує 

своїх членів про нові розробки та європейські політичні процеси, що 

впливають на вищу освіту й наукові дослідження. Одночасно вона забезпечує 

контакт, консультації та експертну державну підтримку європейських 
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інституцій – Європейської Комісії, Європарламенту і Ради Європи, які є 

активними учасниками в галузі освіти і наукових досліджень. 

Через свою роботу й контакти з установами ЄС та іншими ключовими 

особами, що приймають рішення, а також із іншими зацікавленими 

сторонами в даній галузі, Асоціація прагне до того, щоб інтереси 

університетів були взяті до уваги шляхом урахування коментарів та 

рекомендацій від їх імені у зв’язку з розробленням і переглядом низки 

європейських стратегій, програм та інструментів фінансування. Матеріали, 

представлені університетом на основі порівняльних досліджень і доповідей, 

містять інформацію, отриману від членів, які, у свою чергу, можуть бути 

використані як докази ведення європейських політичних дебатів щодо 

питань, важливих для університетів. 

 

2.2. Особливості співпраці ЄАУ з іншими освітніми організаціями 

 

Досліджуючи зовнішній вимір діяльності Європейської асоціації 

університетів, на особливу увагу заслуговують особливості співпраці між 

Асоціацією та іншими освітніми організаціями як усередині Європи, так і 

поза її межами з питань формування освітньої політики та реалізації її через 

упровадження освітніх проєктів.  

У ході безпосереднього електронного листування з Монікою Стайналь, 

аналітиком із питань політики ЄАУ, ми з’ясували, яку роль відіграє 

Асоціація у формуванні світової освітньої політики та співпраці з освітніми 

організаціями. Отже, ЄАУ співпрацює та бере активну участь у глобальному 

діалозі з низкою світових регіонів, включаючи Африканський континент, 

арабський регіон, Латинську Америку, Азію (включаючи Китай) та Північну 

Америку. Механізмами цього обміну можуть бути співпраця з 

«сестринськими організаціями» ЄАУ (Асоціацією африканських 

університетів, Асоціацією арабських університетів, Американською радою з 

питань освіти), участь у двосторонніх політичних процесах, у яких вища 
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освіта відіграє важливу роль (Європейська політика сусідства, освітній 

процес Asia-Europe Meeting ASEM) або спільні проєкти, орієнтовані на 

конкретні теми (такі як проєкти з підтримки структур забезпечення якості в 

Азії, Африці та Латинській Америці). Окрім загальної важливості діалогу та 

обміну, цілі глобального залучення ЄАУ включають підвищення рівня 

привабливості європейської вищої освіти та наукових досліджень у всьому 

світі й обговорення ключових тем у політиці вищої освіти та реформуванні 

організацій – глобальних партнерів. Крім того, ЄАУ тісно співпрацює з 

численними стейкхолдерами та іншими організаціями, залученими до 

політики вищої освіти й наукових досліджень, включаючи європейські 

інституції (Європейську Комісію, Європарламент та інші, Раду Європи, 

Європейську асоціацію міжнародної освіти (European Association for 

International Education – EAIE), Міжнародну асоціацію університетів 

(International Association of Universities – IAU), Science Europe та ін.). 

Вважаємо за доцільне розпочати розгляд вищезазначеної співпраці на 

внутрішньоєвропейському рівні, проілюструвавши його за допомогою схеми: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.5. Співпраця ЄАУ з європейськими освітніми організаціями 

Асоціація з моменту свого створення є активним учасником дебатів із 

питань забезпечення якості на території Європейського простору вищої 

Співпраця з європейськими освітніми 

організаціями 

Ліга 

європейських 

дослідницьких 

університетів 

Конференція 

європейських 

шкіл для 

інженерної освіти 

Європейська 

асоціація 

науково-

технічних 

організацій 

 

Наука Європи 

У складі групи 

Є4: 
 Європейська 

асоціація із забезпечення 

якості вищої освіти 

 Європейський 

студентський союз 

 Європейська 

асоціація закладів вищої 

освіти 



118 

 

освіти. На національному рівні в Європі ЄАУ підтримує діалог із 

національними колективними членами щодо подій, що відбуваються на 

міжнародному рівні. 

Значна частина політики ЄАУ щодо забезпечення якості вищої освіти 

здійснюється в межах співпраці групи Є4, до складу якої входять 

Європейська асоціація університетів, Європейська асоціація із забезпечення 

якості вищої освіти, Європейський студентський союз та Європейська 

асоціація закладів вищої освіти. 

Вважаємо за доцільне підкреслити, що ще зовсім недавно, у 2012–2015 

роках, це партнерство було розширене за рахунок інших зацікавлених сторін, 

зокрема, таких організацій, як Інтернаціонал освіти, Бізнес Європи та 

Європейський реєстр забезпечення якості вищої освіти, для розробки 

оновленої версії документу «Європейські стандарти та рекомендації із 

забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» (European 

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education 

Area – ESG). 

З 2006 року група Є4, за ініціативою ЄАУ, організовує щорічний 

Європейський форум із забезпечення якості (Аnnual European Quality 

Assurance Forum – EQAF). Форум об’єднує агентства з питань забезпечення 

якості освіти та заклади вищої освіти на європейському рівні з метою 

формування європейської програми забезпечення якості вищої освіти. 

Продовженням співпраці з Європейськими освітніми організаціями в 

межах групи Є4 є створення у 2008 році за поданням європейських міністрів 

освіти в Бергені (2005 рік) та Лондоні (2007 рік) Європейського реєстру 

забезпечення якості вищої освіти (European Quality Assurance Register for 

Higher Education (EQAR)) у межах проєкту, спрямованого на підвищення 

якості європейської вищої освіти та сприяння підвищенню мобільності 

студентів. Реєстр є першою юридичною особою, створеною в контексті 

Болонського процесу, що, крім групи Є4, охоплює агенції із забезпечення 

якості вищої освіти країн-учасниць Болонського процесу. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=uk&u=http://www.eua.be/Libraries/quality-assurance/esg_2015.pdf%3Fsfvrsn%3D0&usg=ALkJrhjf-zCLokVi2QZBiTSUmZGDu10Dyw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=uk&u=http://www.eua.be/Libraries/quality-assurance/esg_2015.pdf%3Fsfvrsn%3D0&usg=ALkJrhjf-zCLokVi2QZBiTSUmZGDu10Dyw
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Наголосимо, що ЄАУ, як член-засновник реєстру, є членом його 

Виконавчої ради та Генеральної асамблеї, а також призначає двох членів 

Комітету з реєстру. 

Реєстр має на меті надання чіткої та достовірної інформації про надійні 

та легітимні агентства з питань якості освіти, що діють у Європі. До складу 

даного реєстру входять агенції із забезпечення якості вищої освіти, які 

повністю відповідають стандартам та рекомендаціям із забезпечення якості в 

Європейському просторі вищої освіти (ESG), а рішення про їх включення 

приймаються незалежним комітетом реєстру (independent Register Committee) 

на основі зовнішнього огляду агентства відповідно до стандартів та 

рекомендацій (QA Policy Development). 

Провідними завданнями діяльності реєстру щодо забезпечення якості 

вищої освіти визначено: 

 сприяння підвищенню довіри й визнання високоякісних закладів 

вищої освіти та їх кваліфікації; 

 забезпечення урядової бази для визнання установ із Реєстру та 

їхніх висновків чи рішень; 

 забезпечення засобів для вибору закладами вищої освіти будь-

якого агентства з Реєстру; 

 зменшення можливості для агентств із акредитації для отримання 

авторитету у процесі забезпечення якості вищої освіти. 

Вважаємо за доцільне наголосити на тому, що окрім участі в 

розробленні європейської освітньої політики, ЄАУ проводить активну 

діяльність на міжнародному рівні, щоб забезпечити видимість результатів 

європейської вищої освіти на світовій арені. Завдяки членству в Міжнародній 

мережі агентств із забезпечення якості у вищій освіті (The International 

Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education – INQAAHE) та 

залученню до складу Ради з акредитації вищої освіти (Council for Higher 

Education Accreditation – CHEA), Асоціація намагається також організовувати 

міжнародні дискусії щодо забезпечення якості. ЄАУ також підтримує 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=uk&u=http://www.inqaahe.org/&usg=ALkJrhiFX0l9intC8Yf-1O68F1Nhx_DD4w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=uk&u=http://www.chea.org/&usg=ALkJrhg-h8UB3noXuLebZguovFHVMMcrwA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=uk&u=http://www.inqaahe.org/&usg=ALkJrhiFX0l9intC8Yf-1O68F1Nhx_DD4w
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розробку систем управління якістю за межами Європи. Вона запровадила 

низку проєктів у цьому напрямі, у тому числі в Азії, Африці та Латинській 

Америці. Зауважимо, що власне процедури забезпечення якості вищої освіти 

стануть предметом розгляду в п. 2.3. 

Продовжуючи розгляд особливостей співпраці ЄАУ з членами групи 

Є4, наголосимо, що ЄАУ зробила значний внесок у європейські та 

міжнародні дебати з питань якості та вирішила питання, пов’язані із 

забезпеченням якості в кількох політичних документах. 

Вагомого значення в цьому контексті отримав документ про політику 

ЄАУ щодо якості та забезпечення якості в Європейському регіоні вищої 

освіти, затверджений Радою ЄАУ в жовтні 2010 року. Ця позиція демонструє 

рішучу підтримку концепції якості та процедур забезпечення якості, яка 

базується на інституційній відповідальності за якість і визнає автономію 

університетів та галузеву різноманітність. Крім того, у документі визначено, 

що кінцевою метою забезпечення якості – як внутрішньої, так і зовнішньої – 

є підвищення якості, що сприяє підвищенню довіри між зацікавленими 

сторонами. У цьому контексті позиція освітніх політиків фокусується на 

необхідності сприяти культурі якості як у системі, так і на інституційному 

рівні, і закликає уряди спрямовувати зовнішні системи забезпечення якості 

на просуванні культури якості, спрямованої на інституційний розвиток, а не 

на спроби вимірювати якість у кількісному вираженні. 

Далі в межах нашого дослідження вважаємо за доцільне 

схарактеризувати ключові документи з питань політики у сфері забезпечення 

якості вищої освіти. 

Празька декларація (Prague Declaration) була прийнята в березні 2009 

року й визначила пріоритети, що полягають у поліпшенні якості вищої освіти 

й підвищенні прозорості процедур її оцінювання як одного з десяти факторів 

успіху для європейських університетів на наступне десятиліття. У ній 

наголошувалося, що університети повинні працювати над досягненням цієї 

мети «повністю виконуюючи обов’язки, які випливають із зобов’язань 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=uk&u=http://www.eua.be/activities-services/projects/current-projects/internationalisation/SHARE.aspx&usg=ALkJrhj7TktKM_PPHWin86dVImYEyVV6LQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=uk&u=http://www.eua.be/activities-services/projects/past-projects/internationalisation/europe-africa-quality-connect.aspx&usg=ALkJrhhm5a-aZmIKGGZMB4YNEybX9vFGiQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=uk&u=http://www.eua.be/activities-services/projects/past-projects/internationalisation/alfa-puentes.aspx&usg=ALkJrhhrfLGpyYS4E2K1y3mhxLiojMXcbQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=uk&u=http://www.eua.be/activities-services/projects/past-projects/internationalisation/alfa-puentes.aspx&usg=ALkJrhhrfLGpyYS4E2K1y3mhxLiojMXcbQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=uk&u=http://www.eua.be/Libraries/publications-homepage-list/EUA-QA-Policy-2010.pdf%3Fsfvrsn%3D4&usg=ALkJrhigORZa7CusVXGYFqS1tzwmz6Iz3A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=uk&u=http://www.eua.be/Libraries/publications-homepage-list/EUA-QA-Policy-2010.pdf%3Fsfvrsn%3D4&usg=ALkJrhigORZa7CusVXGYFqS1tzwmz6Iz3A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=uk&u=http://www.eua.be/Libraries/publications-homepage-list/EUA-QA-Policy-2010.pdf%3Fsfvrsn%3D4&usg=ALkJrhigORZa7CusVXGYFqS1tzwmz6Iz3A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=uk&u=http://www.eua.be/Libraries/quality-assurance/eua_prague_declaration_european_universities_-_looking_forward_with_confidence.pdf%3Fsfvrsn%3D0&usg=ALkJrhhq6gKXBpKTsI7n0VBq-Eylk6li-Q


121 

 

університетів щодо забезпечення якості та надання точної інформації про 

інституційну місію, заходи, результати, отримані для студентів, роботодавців 

та інших зацікавлених сторін» (Prague Declaration, 2009). 

Положення політики ЄС щодо забезпечення якості 2007 року 

визначили основні принципи внутрішніх та зовнішніх процедур забезпечення 

якості та заявили про зобов’язання Асоціації щодо створення Європейського 

реєстру агентств контролю якості. 

Лісабонська декларація (Lisbon Declaration) ЄАУ, прийнята у 2007 році, 

підкреслила важливість поєднання зовнішніх механізмів якості з 

внутрішніми процесами з метою забезпечення їх широкого визнання в 

університетах, отримання переваги від синергії та мінімізування бюрократії 

(Lisbon Declaration, 2007). 

На підставі попередніх дебатів та ініціатив із забезпечення якості, 

Глаззька декларація (Glasgow declaration) (м. Глазго), датована березнем 

2005 року зосереджувала увагу на пріоритетах діяльності університетів у 

сфері забезпечення якості вищої освіти, підкреслюючи зв’язок між 

систематичною культурою якості, рівнем автономії та рівнем фінансування й 

вираженням прихильності університетів до внутрішньої культури якості, яка 

відповідає їхній інституційній місії та цілям (Glasgow declaration, 2005). 

У світлі міністерського саміту в Берліні у вересні 2003 року позиція ЄС 

щодо політики забезпечення якості у 2004 році була прийнята Радою ЄАУ 1 

квітня 2004 року в Марселі, Франція. Це дозволило розвинути позицію ЄАУ 

в контексті положень щодо реалізації заходів забезпечення якості 

Берлінського комюніке (Грацька декларація) (Graz Convention, 2003). 

У Саламанській конвенції, яка ознаменувала створення ЄАУ в 2001 

році, було відзначено центральне значення якості для європейських 

університетів. Саламанська декларація пов’язана з якістю, підзвітністю та 

автономією як ключовими аспектами відповідальності університетів перед 

суспільством та громадськістю. Саламанській конвенції передував проєкт 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=uk&u=http://www.eua.be/Libraries/iep/EUA_policy_position_quality_1.pdf%3Fsfvrsn%3D0&usg=ALkJrhjLk3ixRxskc8bPbkRv0KpGmbJKug
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=uk&u=http://www.eua.be/Libraries/quality-assurance/lisbon_declaration.pdf%3Fsfvrsn%3D0&usg=ALkJrhh6nqroqceWUkoP5kcOpBZ9jeTy_Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=uk&u=http://www.eua.be/Libraries/quality-assurance/glasgow_declaration-1114612714258.pdf%3Fsfvrsn%3D0&usg=ALkJrhjTRbEhJoE_BzOgtDkcpfHzF057Gw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=uk&u=http://www.eua.be/Libraries/quality-assurance/eua_qa_policy_postion-1081955225903.pdf%3Fsfvrsn%3D0&usg=ALkJrhh4DNKSzjQ75ZrHin6_q5E1Nduq3Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=uk&u=http://www.eua.be/Libraries/quality-assurance/eua_qa_policy_postion-1081955225903.pdf%3Fsfvrsn%3D0&usg=ALkJrhh4DNKSzjQ75ZrHin6_q5E1Nduq3Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=uk&u=http://www.eua.be/Libraries/quality-assurance/eua_qa_policy_postion-1081955225903.pdf%3Fsfvrsn%3D0&usg=ALkJrhh4DNKSzjQ75ZrHin6_q5E1Nduq3Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=uk&u=http://www.eua.be/Libraries/quality-assurance/graz-declaration.pdf%3Fsfvrsn%3D0&usg=ALkJrhhsQX9MXhCvK_7j91Qsi59YYrJw5g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=uk&u=http://www.eua.be/Libraries/quality-assurance/salamanca-declaration.pdf%3Fsfvrsn%3D0&usg=ALkJrhgZlR9hi88_u0pVKMj1UH1rVrphug
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CRE, який мав на меті вивчення контексту та можливості акредитації через 

європейські кордони (QA Policy Development). 

Згідно з логікою розгляду питання співпраці ЄАУ з іншими освітніми 

організаціями, доцільним є висвітлення особливостей зазначеної взаємодії 

поза межами Європи, зокрема на міжнародному рівні. Проведений 

структурний аналіз міжнародних освітніх зв’язків дозволив представити їх у 

вигляді такої схеми: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.6. Співпраця ЄАУ з міжнародними освітніми організаціями 

 

Наголосимо, що європейсько-американська співпраця активно 

почалася з вересня 2001 року з опублікування Спільної декларації щодо 

Генеральної угоди з питань торгівлі освітніми послугами між ЄАУ спільно з 

Американською радою з питань освіти, Асоціацією університетів і коледжів 

Канади та Радою з акредитації вищої освіти (Trade Agreements, 2001). У січні 

2015 року Рада правління ЄАУ виступила із заявою, закликаючи до зняття 

жодних обмежень у галузі вищої освіту в ході триваючих переговорів (EUA 

Statement on TTIP and TiSA, 2015). 

Цього ж року були розпочаті нові двосторонні й багатосторонні 
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 багатосторонні економічні торгівельні угоди щодо надання освітніх 

послуг між ЄС і Канадою; 

 трансатлантичне торгівельне та інвестиційне партнерство в галузі 

освіти між ЄС і США; 

 угода про торгівлю освітніми послугами з більш ніж 20 країнами, 

включаючи ЄС і США. 

Наголосимо, що ЄАУ прагне до міжнародного визнання Європейської 

вищої освіти й розширення міжнародного наукового співробітництва на 

основі спільності інтересів, що поважають і сприяють розвиткові 

академічних цінностей задля взаємної вигоди. 

У межах зазначеної стратегії ЄАУ прагне: 

 створити можливості для діалогу з міжнародними партнерами для 

підвищення привабливості європейської освіти на рівні закладів вищої 

освіти по всьому світу; 

 провести дослідження найважливіших глобальних проблем вищої 

освіти спільно з міжнародними партнерами;  

 сприяти інтеграції європейського досвіду в системи вищої освіти в 

інших регіонах світу; 

 стимулювати міжуніверситетське співробітництво шляхом створення 

форуму членів для зміцнення інституційних альянсів і партнерств, 

підтримуючи університети в реагуванні на глобальні виклики й 

позиціонуванні себе на міжнародному рівні; 

 підтримувати інституційний розвиток стратегії інтернаціоналізації 

(EUA Statement on TTIP and TiSA, 2015). 

Крім того, ЄАУ не тільки здійснює ретельний моніторинг 

європейських і міжнародних політичних процесів, але й прагне також 

обмінюватися досвідом із міжнародними партнерами в галузі вищої освіти та 

наукових досліджень. Таким чином, інтернаціоналізація була оптимізована за 
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основними тематичними напрямами роботи ЄАУ і склала основу порядку 

денного ЄАУ, головними цілями якого стали: 

 сприяння усвідомленню необхідності налагодження співпраці між 

Європейським простором вищої освіти і світом загалом, що полягає в: 

- розумінні місця взаємоперетину різних порядків денних 

(дослідницька доскональність, «битва за мізки» тощо); 

- забезпеченні інформацією щодо тенденцій розвитку в інших 

регіонах; 

- розумінні глобального дисбалансу; 

 реагування на посилення інтересу до процесів конвергенції 

регіональної вищої освіти; 

 підтримка розвитку стратегії інтернаціоналізації; 

 поширення мобільності за межами Європи й міжнародного 

співробітництва на рівноправних засадах.  

Зазначимо, що знаковим у розширенні кола партнерів і споживачів 

європейської освіти стало налагодження європейсько-африканської 

співпраці. Відправною точкою такого роду партнерства став документ 

«Доступ до успіху: зміцнення довіри та обміну між Європою та Африкою» 

(Access to Success: Fostering Trust and Exchange between Europe and Africa 

(2008–2010) (Access to Success…), покликаний реалізувати такі пріоритети 

зазначеної співпраці: 

 підвищення інституційної співпраці та партнерства між Європою та 

Африкою; 

 підтримка розвитку університетів;  

 сприяння діалогу між установами, фахівцями в галузі освітньої 

політики та донорськими організаціями. 

Проєкт «Доступ до успіху» (2008–2010) ((Access to Success…), який 

фінансується програмою Erasmus Mundus Європейського Союзу, 

спрямований на підвищення рівня поінформованості з питань доступу й 



125 

 

визначення перспектив вищої освіти в Африці та Європі, а також на 

дослідження того, як заклади вищої освіти зазначених регіонів здатні 

впоратися з мінливими вимогами конкретних соціально-економічних умов. 

Поряд із тим, проєкт також покликаний сприяти виведенню освітнього 

європейсько-африканського співробітництва на більш якісний рівень, 

зокрема, щодо оптимізації схем мобільності студентів і професорсько-

викладацького складу, створення потенціалу партнерства та 

урядової/донорської підтримки. 

Ключові положення проєкту були викладені в Білій книзі «Співпраця 

вищої освіти Африки-Європи з метою розвитку: зустріч регіональних і 

глобальних проблем» (Africa-Europe higher education cooperation for 

development: meeting regional and global challenges) (Africa-Europe Higher 

Education Cooperation for Development…, 2010). Документ містить 

рекомендації компетентних фахівців для прийняття перспективного порядку 

денного в галузі вищої освіти Європи та Африки. 

Проєкт включав у себе паралельні інституційні дослідження щодо 

доступу й визначення перспектив вищої освіти, які проводилися в 2009 році 

за вибіркою з 16 країн Африки і 19 країн Європи. Дослідження були 

доповнені трьома студентськими фокус-групами з питань доступу й 

мобільності: однією в Європі під керівництвом Європейського студентського 

Союзу і двома в Африці на чолі із Загальноафриканським Студентським 

Союзом і Асоціацією випускників програми Еразмус Мундус. 

Продовженням європейсько-африканської співпраці став семінар «На 

шляху до скоординованого бачення партнерства в галузі вищої освіти 

Європа-Африка: підтримка інституційного потенціалу в Африці», 

проведений 24-25 лютого 2010 року в м. Осло (Норвегія). У результаті було 

розглянуто програми розвитку структури інституційної співпраці та 

зміцнення потенціалу між Африкою та Європою, а також здійснено пошук 

шляхів оптимізації координації діяльності донорів у галузі наукових 

досліджень і зміцнення потенціалу вищої освіти. 
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Ще одним значущим документом у європейсько-африканському 

партнерстві став документ «Якість зв’язку між Європою та Африкою: 

створення інституційного потенціалу за допомогою партнерства» (2010–

2012) (Europe-Africa Quality Connect: Building Institutional Capacity Through 

Partnership) (Europe-Africa Quality Connect…). У ньому висвітлено 

особливості підтримки програмою Erasmus Mundus пілотного проєкту ЄАУ – 

Програми Інституційного оцінювання (Institutional Evaluation Programme), 

запровадженого п’ятьма африканськими університетами в різних регіонах 

Африки на південь від Сахари, у якості пробного. Проєкт здобув схвальні 

відгуки з боку всіх учасників. 

Наголосимо, що співпраця в галузі докторської освіти між країнами 

Африки, Азії, Латинській Америці та Європи продовжилася через реалізацію 

проєкту (CODOC) (2010–2012), який мав на меті вивчення тенденцій 

докторської освіти в різних регіонах світу і створення мережі більш міцних 

партнерських взаємин у галузі докторської освіти між Європою, Азією, 

Африкою та Латинською Америкою. Координатором було призначено 

Елізабет Колуччі. Проєкт об’єднав різні регіональні освітні організації, у 

тому числі Південно-Африканську регіональну асоціацію університетів 

(SARUA). У результаті було підписано договір про співпрацю в галузі 

докторської освіти на 2010–2012 роки, який передбачав: 

 тристороннє порівняльне дослідження тенденцій докторської освіти; 

 серію воркшопів, що вивчають роль розвитку партнерства в 

докторській освіті.  

Крім того, Проєкт CODOC (2010–2012) розглядав докторську освіту у 

світлі більш збалансованого розвитку глобальних знань та ролі, яку Європа 

має відігравати в цьому процесі. Передумовами такого роду змін послужили 

такі фактори: 

 зміни глобального взаємозв’язку університетів через 

інтернаціоналізацію; 
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 актуалізація зусиль у всьому світі для розвитку суспільств знань, 

заснованих на висококваліфікованих кадрах; 

 зростання ролі інформаційно-комунікаційних технологій та їх вплив на 

конкуренцію і співпрацю на світовому ринку (Cooperation on Doctoral 

Education between Africa, Asia, Latin America and Europe (CODOC)). 

Проєкт вимагав активізації лідерів докторських шкіл, інтенсифікації 

докторської освіти та поширення результатів для більш широкого кола 

учасників вищої освіти, включаючи уряди, наукові ради та донорів. 

Результати проєкту були опубліковані в доповіді і представлені 

протягом тижня докторської освіти, який проводився в Каролінському 

інституті у Стокгольмі у 2012 р. 

Слід зазначити, що протягом цього дворічного проєкту консорціум 

вивчав тенденції розвитку докторської освіти в різних країнах, що 

розвиваються, і намагався забезпечити поглиблення спільної докторської 

освіти між європейськими університетами та їх партнерами в Південній 

Африці, Азії та Латинській Америці. 

Проєкт також сприяв посиленню міжнародної оцінки європейської 

докторської освіти та взаємовигідної співпраці у сфері докторської освіти 

між європейськими університетами та цими регіонами. Університети в 

країнах, що розвиваються, можуть використовувати спільні зусилля для 

розширення доступу до знань, а європейські університети отримують вигоду 

від університетів-партнерів у конкретних дослідницьких проєктах, плідного 

обміну студентами та професорсько-викладацьким персоналом, 

можливостям спільно розробляти навчальні плани, що мають більшу 

міжнародну актуальність. 

Латино-американсько-європейська співпраця не обмежилася виключно 

проєктом CODOC і мала продовження в межах конференції лідерства в 

Європі та Латинській Америці, проведеної ЄАУ в 2012 році в Сан-Паулу, у 

результаті чого було запроваджено новий проєкт. Проєкт ALISIOS – 

«Академічні зв’язки і стратегії для інтернаціоналізації в секторі вищої 
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освіти» (ALISIOS project: Academic Links and Strategies for the 

Internationalization of the HE Sector) (Academic Links and Strategies for the 

Internationalisation of the Higher Education Sector (ALISIOS)) був спрямований 

на вивчення стратегій кращого політичного діалогу та співпраці між 

європейськими країнами та їхніми міжнародними партнерами. Головний 

акцент проєкт робив на Бразилію, і спирався на досвід програми «Наука без 

кордонів» (Science without Borders – SWB), започаткованої урядом Бразилії та 

спрямований на направлення 110 000 студентів за кордон до 2015 року. 

Загальна мета проєкту полягала в порівнянні досвіду управління різними 

програмами співпраці в галузі вищої освіти (включаючи масштабні грантові 

програми), взаємне навчання в Європі та між Європою та Бразилією і 

надання конкретних пропозицій щодо вдосконалення й координації 

європейського університетського співробітництва з міжнародними 

партнерами. 

Не менш важливу роль у процесі налагодження латино-американсько-

європейської співпраці зіграла Обсерваторія Європейського Союзу – 

Латиноамериканські відносини OBREAL (El Observatorio de las Relaciones 

Unión Europea – América Latina). Це організація, що складається з 27 закладів 

вищої освіти та дослідницьких центрів з обох регіонів. ЇЇ основна мета – 

стати каналом, який полегшує діалог та взаємодію між державними, 

університетськими та соціальними секторами Європи та Латинської Америки 

(Observatorio de las Relaciones Unión Europea – América Latina (OBREAL)). За 

її ініціативою у 2011 р. був започаткований проєкт ALFA PUENTES та 

підтриманий Європейською Комісією. Головною метою проєкту було 

створення платформи для співпраці на рівні асоціацій університетів у 

Латинській Америці та Європі як важливих учасників програм 

інтернаціоналізації і регіональної інтеграції. Його очолила Європейська 

асоціація університетів у тісній співпраці з її асоціаціями-членами, 

асоціаціями національних ректорів Франції, Іспанії, Португалії та Польщі, а 

також 17 національними та регіональними асоціаціями університетів у 
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Латинській Америці, Обсерваторії ЄС та Латинської Америки і 

Сантандерської групи університетів (Santander Group of Universities – AGS) 

(Innovative Strategies for Higher Education in Latin America and Europe). 

Міжрегіональне опитування «Трансформації та реформи у вищій освіті 

в Латинській Америці» (вересень 2011 р. – вересень 2013 р.) стало основним 

видом діяльності проєкту Alfa PUENTES, що проводився в регіоні 

Латинської Америки. Він надав порівняльні дані про те, яким чином в 

університетах у даний час здійснюються процеси викладання та навчання, 

наукових досліджень, розвитку мобільності та інтернаціоналізації вищої 

освіти, забезпечення якості й управління вищою освітою. Вона також 

відобразила порівняльне бачення основних тенденцій у вищій освіті та сил, 

які впливають на них. Крім того, проєкт мав на меті зібрати висновки щодо 

важливості та прогресу в розв’язанні основних проблем, що стосуються 

вищої латиноамериканської освіти протягом останнього десятиліття з точки 

зору університетів, їх професорсько-викладацького складу та студентів, а 

також оцінку ступеня впливу цих змін на вищу освіту. Результати 

передбачали зміцнення інституцій, сприяння формуванню 

Латиноамериканського регіону вищої освіти та сприяння співпраці в галузі 

освіти, культури і науки між Латинською Америкою та Європою (The ALFA 

PUENTES project). 

Початком налагодження співпраці на Близькому Сході стало 

проведення першої арабсько-європейської конференції з питань вищої освіти 

11 липня 2013 року (Arab-Euro Conference on Higher Education – AECHE), що 

є спільною ініціативою Асоціації арабських університетів (Association of 

Arab universities – AARU) та Європейської асоціації університетів. Головною 

метою конференції є сприяння діалогу, взаєморозумінню, обміну знаннями 

та активізації співпраці арабських та європейських університетів. AECHE 

спрямована на заохочення ректорів, президентів і проректорів з обох регіонів 

до переосмислення ролі університету в поточному контексті 

інтернаціоналізації та вивчення можливості введення нових функцій для 
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вирішення соціально-економічних проблем в арабсько-європейському 

контексті Євросоюзу. На конференції було розглянуто широке коло питань, 

зокрема щодо рамок для конвергенції систем вищої освіти, докторської 

освіти й підготовки наукових кадрів, працевлаштування випускників та 

інтернаціоналізації вищої освіти. Це була перша в історії конференція між 

двома асоціаціями (EUA та AARU), яка зібрала понад 250 учасників із 175 

арабських і європейських університетів, у тому числі понад 110 лідерів 

університетів (The First Arab-Euro Conference on Higher Education).  

Наступним кроком у налагодженні арабсько-європейських відносин 

стало проведення другої арабсько-європейської конференції вищої освіти 11 

червня 2014 році в Аммані (Йорданія), яка була присвячена регіональній 

мобільності. З огляду на очевидний вплив освітньої політики та програм 

академічної мобільності на інтернаціоналізацію університетів, ця подія дала 

можливість як арабським, так і європейським лідерам університетів 

обговорити цю важливу тему з низкою зацікавлених сторін. Зокрема, було 

розглянуто такі проблемні питання:  

 інтернаціоналізація університетів за допомогою програм регіональної 

мобільності, таких як Erasmus+ у Європі; 

 навчання іноземних студентів та підготовка глобальної робочої сили; 

 мобільність у контексті університетсько-галузевого партнерства; 

 спільні навчальні програми; 

 університетське лідерство та керування освітньою політикою і 

стратегіями мобільності (Conclusions of the Arab-Euro Conference on 

Higher Education (AECHE)). 

Третя арабсько-європейська конференція «Можливості та виклики 

арабських і європейських університетів у виконанні їх суспільної місії» 

відбулася 25–27 травня 2016 року в Барселонському університеті, Іспанія 

(Third Arab-Euro Conference on Higher Education). 

У доповіді конференції висвітлювалися ключові питання, що виникли 

під час обговорень, зокрема: 
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 розуміння рамок та інструментів гармонізації освітніх систем, що були 

розроблені в Європі, зокрема в Болоньї, та ратифіковані деякими 

арабськими країнами; 

 вирішальне значення має подвійна мобільність між регіонами, а також 

всередині держав арабського світу; 

 необхідність поширення практики вирішення проблем 

працевлаштування випускників. 

Слід зазначити, що в доповіді також було окреслено чотири основні 

напрями, у яких обидві асоціації продовжуватимуть співпрацю в 

майбутньому: спільні академічні ступені, рівень працевлаштування 

випускників, забезпечення якості освіти та інтернаціоналізація (Third Arab-

Euro Conference on Higher Education). 

У світлі арабсько-європейської співпраці не менш вагомим є проєкт 

«Модернізація інституційного управління інноваціями та дослідженнями в 

південних сусідніх країнах» (Modernisation of Institutional Management of 

Innovation and Research in Southern Neighbouring Countries – MIMIR) 

(Modernisation of Institutional Management of Innovation and Research in 

Southern Neighbouring Countries (2015–2018), розрахований на 2015–2018 рр. 

Проєкт MIMIR став частиною процесу співпраці між арабськими та 

європейськими університетами, метою якого є розвиток стратегічного 

європейсько-середземноморського партнерства й перетворення 

Середземноморського регіону у спільну область миру, стабільності та 

процвітання. Наукові дослідження та інноваційна діяльність є одним із 

головних пріоритетів цього європейсько-середземноморського партнерства.  

Підтримуючи заходи з розбудови потенціалу у сфері наукових 

досліджень та інноваційної діяльністі, проєкт MIMIR має на меті відкрити 

Європейський дослідницький простір (ERA) дослідницькому співтовариству 

в південних країнах Середземномор’я та сприяти інтеграції інституцій-

партнерів Марокко та Йорданії в європейський дослідницький простір. Для 

досягнення цього результату проєкт передбачав реалізацію низки кроків. 
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На першому етапі реалізації проєкту європейські та південні 

середземноморські партнери мали провести аналіз сильних та слабких сторін 

практики здійснення наукових досліджень та інноваційної діяльності в 

європейських, марокканських та іорданських університетах. 

На другому етапі результати цього аналізу мали бути використані для 

розробки дорожньої карти, що містить усі необхідні кроки для розробки 

інституційної інноваційної та дослідницької моделі в організаціях-партнерах 

Марокко та Йорданії. Таким чином, південні середземноморські 

університети-партнери зможуть краще узгодити свою роботу з європейським 

дослідницьким простором. 

Нарешті, нова модель була пілотована в університетах-партнерах. Її 

засвоєння, ранній вплив та сталість контролюється й оцінюється партнерами 

проєкту. 

На всіх означених етапах марокканські та йорданські інститути-

партнери мали взяти участь у навчальних поїздках у європейські партнерські 

установи. Вони взяли участь у відповідних тематичних дослідженнях, які 

сприяють удосконаленню їх внутрішніх процедур та оцінюванню їх 

адміністративних і правових рамок. Крім того, вони розробили ефективні 

стратегії для розширення співпраці з місцевою та регіональною 

промисловістю та громадою.  

Роль ЄАУ у проєкті полягає у визначенні можливих управлінських 

дослідницьких моделей на європейському рівні та зборі інформації про 

стратегії впровадження та найкращі практики від європейських партнерів. 

Асоціація також організовує навчальні поїздки, які проходять у Європі, та 

бере участь у відповідних тематичних візитах у Марокко та Йорданії.  

MIMR фінансується програмою Erasmus + Ключова дія 2 – Співпраця 

для інновацій та обміну досвідом – Розвиток потенціалу у сфері вищої освіти 

(Erasmus + Key Action 2 – Cooperation for innovation and the exchange of good 

practices – Capacity building in the field of Higher Education).  
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Проєкт МІМІР виконувався консорціумом з 17 партнерів, до складу 

якого увійшли 13 закладів вищої освіти з Бельгії, Італії, Франції, Іспанії, 

Йорданії та Марокко; міністерства у справах вищої освіти та наукових 

досліджень Йорданії та Марокко. ЄАУ та AAУ (Асоціація арабських 

університетів) також взяли участь у проєкті. Координатором проєкту MIMIR 

виступив університет Барселони (Modernisation of Institutional Management of 

Innovation and Research in Southern Neighbouring Countries (2015–2018)). 

Отже, завершуючи розгляд особливостей співпраці ЄАУ з іншими 

освітніми організаціями, можемо констатувати, що ЄАУ є партнером 

багатьох освітніх організацій як у європейському регіоні (зокрема, у межах 

групи Є4), так і в усьому світі (Американська рада з питань освіти, Асоціація 

університетів та коледжів Канади, Асоціація африканських університетів, 

Арабсько-європейська конференція вищої освіти, Асоціація арабських 

університетів, Азійсько-європейська фундація, Південно-Африканська 

регіональна асоціації університетів тощо). Основними напрямами співпраці є 

забезпечення якості вищої освіти та створення гнучких і прозорих процедур 

її оцінки; розвиток докторської освіти, наукових досліджень та інноваційної 

діяльності; розвиток мобільності та інтернаціоналізація вищої освіти тощо. 

 

2.3. Внесок ЄАУ в забезпечення якості вищої освіти в ЄПВО 

 

Переходячи до розгляду внеску Європейської асоціації університетів у 

процес забезпечення якості вищої освіти в ЄПВО, вважаємо за доцільне 

зосередити увагу на Програмі інституційного оцінювання (Institutional 

Evaluation Programme – IEP) як інструменті забезпечення якості. 

Зауважимо, що вперше означена програма була запроваджена в 1994 р. 

із метою підтримки закладів вищої освіти у процесі оцінювання й 

поліпшення якості власної діяльності. Як підкреслив один із її ініціаторів, 

ректор та почесний професор Утрехтського університету (Нідерланди) Ганс 

ван Гінкель, «перші роки імплементації Програми відзначалися складністю, 
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вимогливістю, але водночас були багатообіцяючими» (А twenty-year 

contribution to institutional change). 

Як зазначалося в нашій попередній розвідці (Дацко, 2015), 

запровадженню Програми інституційного оцінювання передували 

кардинальні зміни в геополітичному просторі Європи, які науковці часто 

пов’язують із «падінням Берлінської стіни», що відкрило нові перспективи 

розвитку для європейських університетів. Відповідно, відбулися істотні 

зміни в їхньому становищі та умовах розвитку. Міжнародна співпраця й 

академічна мобільність перетворилися на головні пріоритети. Разом із тим, в 

умовах розширення меж європейського університетського простору й 

збільшення впливу глобалізаційних процесів перед європейськими ЗВО 

постало питання всесвітньої конкуренції. Водночас, не лише у Брюсселі, але 

й в інших столицях європейських держав, актуалізувалися заклики щодо 

запровадження процедур забезпечення якості вищої освіти і створення 

акредитаційних систем. Разом із тим, слід підкреслити, що європейські 

університети не були готові до інноваційних перетворень, віддаючи перевагу 

традиційним процедурам внутрішнього забезпечення якості. З огляду на 

означене, як було наголошено нами в п. 1.3, у 1991 р. ЄАУ перенесла фокус 

своєї діяльності на питання забезпечення якості. Результатом проведення 

науково-практичних конференцій із проблем забезпечення якості та 

процедур оцінювання ЄАУ стало ухвалення в 1993 р. рішення із пропозицією 

п’ятистам закладам вищої освіти – членам Асоціації взяти участь у процедурі 

оцінювання задля визначення сильних та слабких сторін в аспекті управління 

якістю. У цьому самому році було офіційно впроваджено Програму 

інституційного оцінювання. А вже в 1994 р., як було наголошено нами вище, 

пілотні проєкти IEP були запроваджені в університетах Ґетеборгу, Порту й 

Утрехту. За свідченням Лотара Цехліна, колишнього ректора Ґрацького 

університету (Австрія), активного учасника Програми та голови Керівного 

комітету (2009 р.), «це була незвична практика, імплементована кількома 

керівниками ЗВО, які мали на меті поширення власного досвідом задля 
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покращення якості серед найупевненіших у собі та найменш регульованих 

державою вишів» (Zechlin).  

Отже, передумовами для запровадження Програми інституційного 

оцінювання стали: потреба в наданні закладам вищої освіти – членам ЄАУ 

консультативних послуг і їх підготовки до майбутнього зовнішнього 

оцінювання й акредитації; надання підтримки закладам вищої освіти в 

колишніх соціалістичних країнах у їхніх намаганнях досягти стандартів 

європейського рівня (Дацко, 2015). 

Маючи досвід, отриманий у результаті понад 400 процедур оцінювань, 

проведених протягом двох десятиліть, ЄАУ продовжує пропонувати послуги 

з оцінювання якості, засновані на основоположних принципах досліджуваної 

програми. У даний час IEP функціонує як незалежне агентство із 

забезпечення якості, що входить до Європейського реєстру забезпечення 

якості вищої освіти (European Quality Assurance Register for Higher Education 

– EQAR) та є повноправним членом Європейської асоціації із забезпечення 

якості вищої освіти (European Association for Quality Assurance in Higher 

Education – ENQA). Для цього IEP кожні п’ять років проходить зовнішнє 

оцінювання, що координується ENQA. 

Крім того, IEP має власні внутрішні процедури забезпечення якості та 

критерії і процедури подання скарг, щоб постійно вдосконалювати програму 

й гарантувати, що оцінки проводяться чесно та з дотриманням вимог щодо 

звітності (About IEP). 

Усі оцінювання проводяться групами експертів IEP, що обираються 

серед близько 60 експертів-членів з усієї Європи: нинішніх та колишніх 

ректорів та проректорів закладів вищої освіти, студентів та професорсько-

викладацького складу закладів вищої освіти. Експерти до кожної групи 

ретельно відбираються на основі пріоритетів та профілю установи, що 

підлягає оцінюванню, водночас надаючи різноманітні знання та досвід. Усі 

члени групи експертів дотримуються Хартії поведінки членів експертної 

групи (Charter of Conduct for IEP Pool Members) (Charter of Conduct…). 
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Відповідно до означеної Хартії, члени експертної групи, які беруть 

участь у Програмі інституційного оцінювання, повинні: 

 дотримуватися окремих рекомендацій (для команд і для університетів), 

що надається Керівним комітетом (Steering Committee), та діяти в 

річищі філософії Програми, зокрема здійснювати оцінювання ЗВО з 

урахуванням його інституційного та національного контексту й 

обмежень, сприяти зміцненню його здатності до змін; 

 ідентифікувати себе як членів експертної групи IEP під час зустрічей із 

«потенційними клієнтами»;  

 прагнути бути членами команди, тобто працювати спільно, під 

керівництвом голови команди та утримуватися від двосторонніх 

переговорів із будь-яким персоналом або студентами закладу, який 

оцінюється на всіх етапах процесу оцінювання; 

 забезпечити відсутність можливого або фактичного конфлікту інтересів 

із закладом вищої освіти, який підлягає оцінюванню. 

Найпоширенішими проявами конфлікту інтересів є:  

 працевлаштування в закладі, який підлягає оцінюванню, наприклад, 

на посаді консультанта;  

 професійні стосунки з керівництвом чи науково-педагогічними 

працівниками закладу;  

 відвідування закладу в якості студента; 

 співпраця, пов’язана з викладанням, з будь-яким членом закладу; 

 присвоєння закладом, який підлягає оцінюванню, почесного 

наукового ступеня/вченого звання; 

 неоплачувані офіційні стосунки із закладом, наприклад, членство в 

раді закладу;  

 поки триває процедура оцінювання, зберігати конфіденційність усіх 

питань, пов’язаних із даною процедурою. Після завершення 

оцінювання уникати згадування назви будь-якого закладу публічно, 
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усно або письмово. Звіти про результати оцінювання є інтелектуальною 

власністю IEP; 

 брати участь в інституційному розвитку як представники IEP та 

публікувати звіти чи іншу інформацію під егідою IEP, якщо тільки 

Керівний комітет програми не дозволить їм діяти самостійно (Charter 

of Conduct…). 

З урахуванням принципів інституційної автономії, місія Програми 

інституційного оцінювання полягає в наданні підтримки окремим закладам 

вищої освіти та освітнім системам у цілому в розвиткові їх стратегічного 

лідерства та здатності керувати змінами через процес добровільного 

інституційного оцінювання. Керівний комітет IEP відповідає за всі ключові 

питання Програми (тобто розроблення методології, що використовується в 

IEP, та рішень щодо діяльності Програми) і в цьому відношенні гарантує, що 

всі заходи відповідають своїй меті та узгоджуються із загальною місією. IEP 

здійснює цикл стратегічного планування, у якому цілі та завдання постійно 

переглядаються. Оперативний план для досягнення цілей, установлених 

Стратегією, включається до щорічної робочої програми, а його прогрес 

аналізується в річному звіті (IEP Internal Quality Procedures). 

IEP оцінює заклади вищої освіти в контексті їх конкретних цілей та 

завдань у межах загальної мети – покращення якості вищої освіти. Програма 

наголошує на інклюзивному процесі самооцінки й інституційному 

самопізнанні як внеску в покращення стратегічного лідерства, що у свою 

чергу покращує ефективність внутрішнього управління та адміністрування. 

Для того, щоб мати право на акредитацію, ЗВО має бути визнаним на 

законодавчому рівні у власній національній законодавчій базі. Всі процедури 

оцінювання засновані на рекомендаціях IEP. Відповідно, розроблено 

рекомендації як для закладів вищої освіти, які проходять акредитацію IEP, 

так і рекомендації для експертної групи. Керівний комітет щороку оновлює 

означені рекомендації й надсилає експертам письмове повідомлення про 

будь-які зміни та/або обговорює їх під час щорічного семінару (там само). 
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Крім рекомендацій IEP для учасників організовується підготовче 

навчання на початку кожного раунду оцінювання, щоб підготувати їх до 

здійснення акредитації. 

Як зауважують розробники документу (IEP Internal Quality Procedures), 

оцінки IEP фокусуються на ефективності культури якості та мірі, якою 

результати внутрішніх процесів забезпечення якості використовуються під 

час прийняття рішень та здійснення стратегічного управлінні, а також 

виявлення будь-яких прогалин у цих внутрішніх механізмах. 

Відповідальність за якість індивідуальної оцінки та звіту про оцінку 

покладається на експертну групу.  

Слід підкреслити, що члени експертних груп призначаються Керівним 

комітетом на засадах збалансовані з точки зору статі, країни походження та 

предметної спеціалізації. Згідно з правилами, до складу експертної групи не 

може входити два експерти з однієї країни, і експерт не може оцінювати 

заклад освіти у власній країні. 

IEP прагне постійно вдосконалювати власні процедури та діє з 

урахуванням позитивних європейських і міжнародних практик, включаючи 

Стандарти та рекомендації із забезпечення якості в Європейському просторі 

вищої освіти (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European 

Higher Education Area). 

Для здійснення моніторингу якості своєї діяльності IEP імплементує 

такі кроки: 

 після завершення кожної процедури оцінювання закладу 

пропонується пройти опитування, дати відгуки про процес евалюації та 

окреслити можливі напрями для вдосконалення Програми; 

 експертам IEP пропонується щорічно проходити опитування й 

надавати відгуки про щорічний семінар, який відображає діяльність 

минулого року та забезпечує внесок у майбутні розробки. 

Співробітники секретаріату IEP аналізують результати опитування та 

подають звіт Керівному комітету для обговорення на весняному засіданні. 
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Секретаріат також приймає до відома неформальні відгуки, отримані від 

експертів, наприклад, у ході обговорень та електронного листування. Відгуки, 

отримані в ході офіційних та неофіційних опитувань, ураховуються під час 

підготовки робочої програми та планування діяльності IEP (IEP Internal 

Quality Procedures). 

Процедура оцінювання закладу вищої освіти в межах IEP здійснюється 

в декілька етапів (див. рис. 2.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.7. Етапи процедури оцінювання закладу вищої освіти в межах 

IEP (Institutional Evaluation Programme: Guidelines for institutions, 2013) 

 

Слід підкреслити, що результати оцінювання якості закладу вищої 

освіти експерти презентують його адміністрації, студентській громаді та 

іншим стейкхолдерам. У звіті окреслюються позитивні здобутки закладу 

вищої освіти та подаються рекомендації щодо аспектів діяльності, які 

потребують удосконалення. Крім того, звіт оприлюднюється на сайті 

Програми інституційного оцінювання. Принагідно зауважимо, що станом на 

2019 рік на сайті IEP серед численних звітів інших країн представлено звіти 

двох українських закладів вищої освіти – Луганського національного 

Призначення групи експертів для кожного ЗВО, що бере участь у програмі 

Здійснення внутрішнього оцінювання, результати якого відображаються в звіті, що 

подається на розгляд групі експертів ще до їхнього візиту 

Перше відвідування ЗВО групою експертів для ознайомлення із закладом, збору 

інформації щодо його національних та інституційних можливостей та обмежень 

Друге відвідування ЗВО з метою оприлюднення результатів зовнішнього оцінювання 

у вигляді презентації 
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педагогічного університету імені Тараса Шевченка (від 2011 р.) та 

Тернопільського національного економічного університету (від 2009 р.) 

(Reports & Publications. Institutional reports). 

З метою вдосконалення діяльності закладу вищої освіти на основі 

отриманих результатів оцінювання закладу необхідно розробити стратегію 

свого розвитку і пройти повторне оцінювання через 3 роки. 

Програма інституційного оцінювання спрямована на забезпечення 

якості низки аспектів діяльності ЗВО:  

 стратегічний менеджмент; 

 управління закладом вищої освіти, зокрема й участь студентів в 

означеному процесі; 

 культура якості;  

 викладання та навчання; 

 наукова діяльність;  

 інтернаціоналізація вищої освіти;  

 зв’язок із громадою; 

 фінансування (Zechlin). 

Далі окреслимо зазначені напрями детальніше. 

В аспекті стратегічного менеджменту експерти вивчають ступінь 

узгодженості стратегії ЗВО з їх місією. Зокрема, як наголошено в звіті про 

результати оцінювання Луганського національного педагогічного 

університету імені Тараса Шевченка (Luhansk Taras Shevchenko National 

University Ukraine: Follow-Up Evaluation Report, 2011), зазвичай організація 

може спробувати досягти своєї місії та бачення, використовуючи чотири 

стратегічні сходинки, а саме: 

 визначення короткострокових та довгострокових цілей; 

 складання плану досягнення цих цілей; 

 створення структур та процесів для фасилітації цієї діяльності;  
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 запровадження заходів, що відповідають визначеним цілям 

(Luhansk Taras Shevchenko National University Ukraine: Follow-Up 

Evaluation Report, 2011).  

Також у межах розділу, присвяченого аналізу стратегічного 

менеджменту в університету подаються рекомендації з удосконалення 

документації зі стратегічного планування, заохочення інституційної 

готовності до змін, реформаційних перетворень та відповідей на нові 

виклики, а також удосконалення системи збору та обробки інформації й 

підвищення продуктивності аналізу результатів стратегічного планування. 

Наступним аспектом діяльності ЗВО, на який звертається увага 

експертів у межах Програми інституційного оціювання, є управління 

закладом. Експерти оцінюють систему розподілу повноважень, а також 

рівень централізації/децентралізації органів управління. Увага звертається й 

на процеси внутрішньоуніверситетської комунікації, а також зв’язки між 

структурними підрозділами та адміністрацією закладу, розвиток 

інституційної ідентичності, покращення умов праці (зокрема й заробітної 

платні) науково-педагогічних працівників. Важливим напрямом у межах 

означеного аспекту є участь студентів в управлінні закладом вищої освіти. Як 

наголошується в уже згаданому звіті про результати оцінювання 

українського ЗВО (Luhansk Taras Shevchenko National University Ukraine: 

Follow-Up Evaluation Report, 2011), усі рішення (будь-якого типу) на 

університетському рівні тією чи іншою мірою в тій чи іншій формі 

впливають на студентів. Тому їх участь у процесі прийняття рішень має бути 

забезпечена. Експерти зауважують, що участь студентів в управлінні 

університетом відповідає цілям Болонського процесу: студенти мають бути 

повноправними партнерами у процесі вищої освіти. 

В аспекті культури якості експерти IEP оцінюють відповідність таким 

критеріям: запровадження «Стандартів та рекомендацій із забезпечення 

якості в Європейському просторі вищої освіти», що передбачають 

досягнення правильного співвідношення між зовнішнім і внутрішнім 
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забезпеченням якості вищої освіти; удосконалення систем забезпечення 

якості шляхом розвитку інституційної свідомості, підвищення рівня 

зацікавленості в механізмах забезпечення якості; залучення студентів і 

науково-педагогічних працівників до процесів забезпечення якості, а також 

поширення інформації стосовно проходження закладом вищої освіти 

оцінювання за IEP. 

Експерти Програми інституційного оцінювання, аналізуючи такий 

аспект, як викладання та навчання, як правило, рекомендують закладам 

вищої освіти враховувати інтереси студентів, переглядати навчальний план 

відповідно до Європейських стандартів, слідкують за результатами 

запровадження кредитно-модульної системи навчання та дають пораду щодо 

переходу на результато-орієнтоване навчання. Рекомендації можуть 

стосуватися покращення якості академічних та адміністративних послуг для 

здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників, а також здійснення їх 

професійного розвитку. 

Як приклад, можемо навести рекомендації експертної групи щодо 

означеного розділу, подані в звіті за результатами оцінювання іншого 

вітчизняного ЗВО – Тернопільського національного економічного 

університету (Ternopil National Economic University Evaluation Report, 2009). 

Зокрема, у звіті було наголошено, що ТНЕУ є «потужним закладом освіти, 

що має гарну національну репутацію та персонал, який займається 

досягненням у цій галузі. Експертна група сподівається, що їх пропозиції 

зроблять і без того сильну установу ще сильніше» (Ternopil National 

Economic University Evaluation Report, 2009). Таким чином, експертна група 

рекомендувала ТНЕУ:  

 поширювати кращі практики викладання та навчання в університеті: 

- створити мережу консультантів серед викладацького складу; 

- розвивати досвід студентоцентрованого навчання; 

 розробити різноманітні методи викладання та навчання: 

- розробити практики оцінювання, відповідні предмету; 
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- розглянути можливість використання платформ електронного 

навчання з відкритим доступом для поширення використання 

інноваційних технологій у навчанні; 

- вжити заходів для запровадження механізмів навчання протягом 

усього життя; 

 розробити процедуру оцінювання якості викладання: 

- запровадити загальноуніверситетське оцінювання якості 

викладання студентами; 

- урізноманітнити анкети/опитування; 

- співпрацювати з Міністерством освіти і науки України для 

розвитку більшої гнучкості в навчальних програмах (Ternopil 

National Economic University Evaluation Report, 2009). 

Наступним аспектом, зазначеним у звітах експертів, є наукова 

діяльність закладів вищої освіти. Вважаємо за доцільне проілюструвати 

означений аспект за допомогою вже названого звіту ТНЕУ, який містить такі 

рекомендації щодо вдосконалення наукової діяльності ЗВО: 

 використовувати стратегічний підхід до науково-дослідної роботи: 

- визначити інституційні та індивідуальні цілі для дослідницького 

процесу; 

- запровадити відповідні механізми для внутрішнього оцінювання 

результатів наукових досліджень; 

- визначити пріоритетні напрями фундаментальних та прикладних 

досліджень із метою залучення зовнішніх грантів; 

- створити стратегічний фонд для інноваційних ідей; 

 розробити систему стимулювання для науково-педагогічного 

персоналу: 

- запровадити більш гнучкі графіки для викладачів; 

- надати послуги перекладу для міжнародного розповсюдження 

високоякісних досліджень; 
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- визначити шляхи підтримки кандидатів у написанні докторських 

дисертацій; 

- розробити комплексні навчальні програми для підготовки 

здобувачів ступеня доктора філософії (кандидата наук) ступінь; 

- розробити ініціативи для поступової зміни культури вбік більш 

інтенсивних наукових досліджень (Ternopil National Economic 

University Evaluation Report, 2009). 

Важливим аспектом, що підлягає оцінюванню, є інтернаціоналізація 

вищої освіти в університеті. У цьому контексті закладам вищої освіти 

пропонується розробити чіткі стратегії й інструменти міжнародної співпраці, 

зокрема в термінах перезарахування кредитів, запровадження змін до 

навчальних планів, розвитку партнерства між ЗВО поза межами своєї країни, 

міжнародного працевлаштування, транснаціональної освіти, мобільності 

студентів і викладачів. Пріоритетним напрямом є участь науково-

педагогічного персоналу ЗВО в міжнародних освітніх мережах, науково-

практичних конференціях, стажуваннях тощо.  

Важливим аспектом є зв’язок із громадою. У цьому контексті експерти 

аналізують особливості співпраці закладів вищої освіти зі стейкхолдерами, 

серед яких випускники закладу вищої освіти, представниками бізнесових 

структур та інші зацікавлені сторони. 

У розділі фінансування увага та рекомендації експертів зосереджені на 

збільшення та диверсифікації відповідних джерел. ЗВО отримують 

рекомендації щодо необхідності перегляду механізмів розподілу внутрішніх 

джерел фінансування задля збільшення доходів. Закладам вищої освіти також 

рекомендують створювати фонди підтримки інноваційних проєктів, що 

сприятиме подальшому розвиткові ЗВО. 

Слід зауважити, що Програмою інституційного оцінювання 

передбачено оскарження результатів експертизи. Зокрема, заклад вищої 

освіти може оскаржити результати оцінювання, якщо, на його погляд, під час 

прийняття рішення щодо результатів оцінювання не були враховані 
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належним чином Рекомендації IEP та положення «Хартії поведінки членів 

експертної групи», а також загальні принципи оцінювання і професійні 

стандарти. Разом із тим, скарги можуть бути розглянути Інституційною 

програмою оцінювання, якщо задовольнять таким вимогам: 

1. Вимоги до процедури подання скарги 

Подаючи скаргу до IEP, установа повинна: 

 точно вказати предмет скарги, визначивши або конкретні твердження в 

звіті експертів або конкретні недоліки у процедурі оцінювання; 

 обґрунтовано сформулювати, яким чином і якою мірою, на основі яких 

доказів факти та рішення або конкретна процедура є неповними, 

помилковими або містять очевидну неправдиву оцінку; 

 указати, якими способами можна усунути ці недоліки. Якщо заклад 

скаржиться на помилку у звіті експертів, має бути зазначено, які зміни 

потрібно внести до звіту (IEP Complaints and Appeals Criteria and 

Procedure). 

2. Вимоги до змісту скарги 

Зміст скарги має відповідати таким критеріям: 

 повна або часткова невідповідність процедури оцінювання та її 

відхилення від Рекомендацій IEP та «Хартії поведінки членів 

експертної групи», а також загальних принципів оцінювання і 

професійних стандартів. Рішення про недотримання IEP процедури 

оцінювання може бути прийнято лише в тому випадку, коли це впливає 

на судження експертної групи; 

 невідповідність суджень, висловлених у звіті про результати 

оцінювання, може бути визнанана лише за таких обставин: 

1) помилкове припущення неіснуючих фактів як реальних; 2) помилка 

в дослідженні фактів; 3) ігнорування або неправильне оцінювання 

фактологічної бази; 4) груба та очевидна безрезультатність рішення. 

На сайті IEP (info@iep-qaa.org) зауважено, що заклад вищої освіти 

може подати скаргу в будь-який час протягом процесу оцінювання, але не 

mailto:info@iep-qaa.org
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пізніше, ніж через місяць із моменту отримання остаточного звіту про 

результати оцінювання.  

Процес розгляду скарги Керівним комітетом відбувається за такими 

етапами: 

 прийом скарги підтверджується головою Керівного комітету протягом 

двох тижнів; 

 секретаріат IEP інформує експертну групу, яка проводила оцінювання, 

про отримання скарги та вимагає від експертів будь-якої відповідної 

інформації; 

 секретаріат IEP направляє скаргу до Керівного комітету разом із 

пропозицією щодо заходів, яких треба вжити. Керівний комітет 

обговорює і узгоджує курс дій. Консультації проводяться електронною 

поштою або за допомогою відеоконференції, якщо це буде визнано 

необхідним. 

Керівний комітет може ухвалити такі рішення: 

 негайно виправити або відхилити скаргу в цілому або частково, якщо 

вона є очевидно релевантною або нерелевантною; 

 звернутися до секретаріату із проханням щодо подальшого вивчення 

питання та його узгодження із закладом вищої освіти та експертною 

групою та згодом виправити або відхилити скаргу в цілому або 

частково; 

 прийняти рішення про створення Комітету з розгляду скарг із трьох 

експертів із реєстру IEP для подальшого розслідування справи. Комітет 

із розгляду скарг складається з трьох членів із дотриманням 

географічного, предметного та гендерного балансу, а також досвіду 

роботи експертів. Також важливою умовою під час відбору експертів 

до Комітету з розгляду скарг є відсутність попередніх зв’язків із 

закладом.  

Отже, можемо констатувати, що Програма інституційного оцінювання 

ЄАУ заснована на засадах справедливості й культури якості, а її рішення є 
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прозорими та справедливими. Крім того, як було зауважено нами раніше, 

сама IEP, з метою забезпечення якості власної діяльності, регулярно 

проходить зовнішнє оцінювання, останні з яких були здійснені ENQA у 2013 

та 2018 роках. 

Зокрема, у звіті ENQA за результатами оцінювання 2018 р. «Звіт 

ENQA: Європейська асоціація університетів – Програма інституційного 

оцінювання» (ENQA Agency Review: European University Association – 

Institutional Evaluation Programme (EUA-IEP)) ENQA (Den Bosch, 2019) 

аналізується відповідність Програми інституційного оцінювання (як 

акредитаційного агенства, що функціонує в межах Європейської асоціації 

університетів) Стандартам та рекомендаціям із забезпечення якості в 

Європейському просторі вищої освіти (ESG) (2015 р.). У звіті зазначено, що 

IEP є членом ENQA та внесена до Європейського реєстру забезпечення 

якості вищої освіти (EQAR) з 2011 року. IEP зареєстрований у Швейцарії як 

законний представник Європейської асоціації університетів, але здійснює 

оцінювання в межах Європейського простору вищої освіти та поза його 

межами, і, відповідно, є міжнародною агенцією.  

На початку звіту подаються основні висновки попереднього 

оцінювання IEP 2013 року (звіт був опублікований у 2014 році), згідно з яким 

Програма інституційного оцінювання повністю відповідає всім критеріям, 

крім наступних: 

 Критерій членства ENQA 1 та розділ 3.1: зовнішнє забезпечення 

якості, побудоване на результатах внутрішнього забезпечення якості, 

було визнано таким, що частково відповідає, через відсутність 

подальших процедур оцінювання (що пояснюється їх добровільним 

характером), які було запропоновано включити до звіту, та відсутність 

циклічних процедур оцінювання (знову ж таки, через добровільність 

IEP оцінювання); 
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 Критерій членства в ENQA 4: формулювання місії було визнано таким, 

що частково відповідає критерію, оскільки в місії IEP не міститься 

посилання на добровільний характер її процедур; 

 Критерій членства в ENQA 6: зовнішні критерії та процедури 

забезпечення якості були визнані такими, що частково відповідають 

критерію 6 через відсутність подальших процедур оцінювання (Den 

Bosch, 2019). 

Рекомендації експертної групи IEP 2013 р. стосувалися: 

 урізноманітнення реєстру експертів за рахунок членів, які не обіймають 

адміністративні посади (ректора/проректора), урахування віку 

експертів, їх підготовки та досвіду участі у процесі забезпечення 

якості; 

 продовження використання шаблону звіту для підвищення 

узгодженості звітів; 

 удосконалення процедури подальшого оцінювання; 

 внесення до формулювання місії положення про добровільний характер 

взаємодії установи з IEP; 

 урахування в стратегії розвитку IEP конкретних ініціатив, 

зосередження уваги на слабких сторонах; урахування пропозиції 

експертної групи щодо введення консультаційної служби (Den Bosch, 

2019).  

Отже, за результатами звіту ENQA 2013 р. до основних слабких місць 

було віднесено відсутність періодичності та наступності у процедурах 

оцінювання.  

Зовнішнє оцінювання IEP у 2018 році було проведено відповідно до 

вимог, описаних у Рекомендаціях щодо проведення процедур оцінювання 

ENQA. Процедура оцінювання складалася з таких етапів: 

 формулювання технічного завдання та протоколу оцінювання; 

 номінування та призначення експертної групи; 
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 самооцінка IEP, включаючи підготовку звіту про самооцінювання; 

 проведення виїзної експертизи; 

 підготовка та заповнення заключного звіту про оцінювання експертною 

групою; 

 перегляд остаточного звіту про зовнішнє оцінювання Комітетом ENQA 

з оцінювання; 

 аналіз звіту Радою ENQA та прийняття ними рішення щодо членства в 

Асоціації; 

 виконання IEP рекомендацій Комісії та/або Ради ENQA, включаючи a 

добровільний наступний візит (Den Bosch, 2019, с. 42). 

Результати звіту ENQA (2018 р.) щодо відповідності IEP Стандартам та 

рекомендаціям із забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти 

(ESG) узагальнено нами у вигляді таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2 

Відповідність IEP Стандартам та рекомендаціям із забезпечення 

якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG), відповідно до 

даних, що містяться в звіті ENQA (Den Bosch, 2019, с. 42) 

ESG 3.1. Діяльність, політика, процедури 

забезпечення якості  

Повністю відповідає 

ESG 3.2. Офіційний статус  Повністю відповідає 

ESG 3.3. Незалежність Повністю відповідає 

ESG 3.4. Тематичний аналіз Повністю відповідає 

ESG 3.5. Ресурси Повністю відповідає 

ESG 3.6. Внутрішнє запезпечення якості та 

професійна поведінка 

Повністю відповідає 

ESG 3.7. Циклічність зовнішнього оцінювання  Повністю відповідає 

ESG 2.1. Розгляд внутрішнього забезпечення 

якості 

Повністю відповідає 

ESG 2.2. Розроблення методології  Повністю відповідає 

ESG 2.3. Процес імплементації Частково відповідає 

ESG 2.4. Експерти Повністю відповідає 

ESG 2.5. Критерії оцінювання Повністю відповідає 

ESG 2.6. Звітність Повністю відповідає 

ESG 2.7. Скарги та пропозиції Повністю відповідає 

Підготовлено авторкою 
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Отже, можемо констатувати, що за результатами звіту ENQA (2018 р.) 

щодо відповідності IEP Стандартам та рекомендаціям із забезпечення якості 

в Європейському просторі вищої освіти (ESG) Програма інституційного 

оцінювання повністю відповідає всім критеріям за винятком ESG 2.3. За 

даним критерієм, як і в звіті за 2013 р., у експертів виникли зауваження щодо 

наступності в процедурах оцінювання, тобто проведення первинної 

процедури оцінювання має передбачати й процедуру наступного оцінювання, 

що збільшить цінність звіту експертної групи про результати зовнішнього 

оцінювання. З цією метою експерти ENQA порадили IEP включити вартість 

наступної процедури оцінювання у вартість  первинної.  

У звіті також наголошено, що під час виїзної експертизи було 

встановлено, що внутрішні стейкхолдери IEP стурбовані істотним 

зменшенням кількості регулярних процедур оцінювання. У відповідь вони 

запропонували нові цікаві ініціативи шляхом стратегічного планування та 

внесення змін до існуючих процедур. Крім процедур подальшого оцінювання, 

були також запроваджені процедури оцінювання з особливим акцентом на 

управління дослідженнями та інтернаціоналізацію.  

Важливим питанням у контексті збільшення кількості процедур 

оцінювання є підтримка контакту із закладами вищої освіти, що підлягають 

експертизі, навіть після завершення означеної процедури. Такий спосіб, на 

думку експертів, сприятиме збільшенню циклічності процедур оцінювання. 

Іншим ефективним способом є просування, яке вже здійснюється через веб-

сайт та контактну електронну адресу, і передбачає залучення до цього 

процесу експертів, які є професіоналами високого рівня з великим досвідом у 

галузі забезпечення якості та вищої освіти в цілому, віддані IEP та готові до 

взаємного обміну досвідом й передовою практикою (Den Bosch, 2019, с. 33). 

Таким чином, забезпечення якості вже тривалий час є пріоритетним 

напрямом діяльності Європейської асоціації університетів. З цією метою 

Асоціацією створено Інституційну програму оцінювання, що являє собою 

агентство із забезпечення якості. Означене агентство здійснює оцінювання 



151 

 

закладів вищої освіти не лише європейских країн, але й далеко поза межами 

Європи, надаючи закладам докладні звіти з рекомендаціями щодо 

покращення якості їхньої діяльності за низкою напрямів, що відображають 

головні аспекти діяльності ЗВО – управління, викладання та навчання, 

науково-дослідна діяльність, фінансування тощо. 

 

2.4. Розвиток докторської освіти як напрям діяльності ЄАУ 

 

Переходячи до розгляду наступного напряму діяльності Європейської 

асоціації університетів – докторської освіти, зауважимо, що означене 

питання актуалізувалося з часу ухвалення Берлінського комюніке (2003), у 

яке за рекомендацією ЄАУ було включено програми докторської підготовки 

як «третій цикл» вслід за рівнями вищої освіти бакалавра та магістра.  

Із метою визначення необхідних умов для успішної докторської освіти 

в Європі та розвитку співпраці під час розроблення докторських програм на 

європейському рівні у 2004 році ЄАУ було запроваджено проєкт «Докторські 

програми для Європейського суспільства знань» (Doctoral Programmes for the 

European Knowledge Society), результати якого окреслені у відповідному звіті 

(Doctoral Programmes for the European Knowledge Society…, 2005). У проєкті 

взяло участь сорок вісім університетів із двадцяти двох європейських країн. 

У передмові до звіту зазначалося, що «Європейською асоціацією 

університетів, як головним представником закладів вищої освіти, що 

присуджують докторські ступені в Європі, запропоновано й розпочато за 

підтримки Європейської комісії даний проєкт як своєчасну ініціативу для 

здійснення аналізу ключових питань, що стоять перед докторською 

підготовкою» (Doctoral Programmes for the European Knowledge Society…, 

2005, с. 6). Відповідно, такими ключовими питаннями було визначено: 

структуру та організацію програм докторської підготовки; керівництво, 

моніторинг і оцінювання; мобільність, європейську співпрацю та спільні 
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докторські ступені. Проєкт зосереджений на інноваційній діяльності та 

кращих практиках організації докторської освіти в Європі. 

Здійснений у межах проєкту аналіз структури та організації програм 

докторської підготовки засвідчив наявність значних відмінностей між 

пропозицією означених програм не лише в різних країнах Європи, а й між 

університетами однієї країни та навіть факультетами одного університету. 

Увага зверталася на такі питання: відмінності в навчальних планах програм 

докторської підготовки; різноманітні типи докторських ступенів; 

формування ключових та трансферних навичок; особливості викладання в 

межах докторської підготовки; тривалість і фінансування докторської 

підготовки; залучення здобувачів до докторських програм, а також профіль 

та статус здобувачів докторського ступеня.  

Розробники проєкту виявили такі кращі практики в організації 

докторської освіти в університетах-учасниках: чітке визначення на 

найвищому інституційному рівні загальноінституційних рекомендацій, 

кодексів та правил і розроблення правил щодо набору, керівництва, 

проведення іспитів, експертизи та захисту дисертації (Doctoral Programmes 

for the European Knowledge Society…, 2005, с. 6).  

Також була поставлена під сумнів доцільність запровадження 

індивідуальних навчальних програм здобувачів докторського ступеня (так 

званої «моделі учнівства») в умовах нових численних викликів щодо їхньої 

підготовки й забезпечення конкурентоспроможності на ринку праці та 

тенденції до зростання в багатьох європейських країнах структурованих 

програм, у межах яких здобувачі докторського ступеня об’єднуються в 

науково-дослідні/аспірантські/докторські школи. 

У звіті за результатами проєкту наголошено, що керівництво, 

моніторинг та оцінювання є критично важливими для якісної підготовки 

докторантів. У межах означеного напряму увага була зосереджена на 

кваліфікаційних вимогах, правах та обов’язках наукових керівників, 

професійному розвиткові наукових керівників; навантаженню наукових 
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керівників; моделях керівництва; оцінюванні прогресу здобувачів 

докторського ступеня; вимогах до дисертації та її захисту і, нарешті, 

подальшому «відстеженню» кар’єрного шляху здобувачів докторського 

ступеня (Doctoral Programmes for the European Knowledge Society…, 2005, 

с. 6). 

Проєкт продемонстрував, що університети усвідомлюють потребу в 

постійному покращенні якості процесів керівництва, моніторингу й 

оцінювання; розвиткові інноваційних практик у таких сферах, як 

урізноманітнення моделей наукового керівництва, розроблення планів 

особистого розвитку для докторантів та їх адаптування до різних 

інституційних традицій. 

Аналіз результатів проєкту засвідчив, що академічна мобільність та 

співпраця є невід’ємною складової докторської підготовки в багатьох 

університетах. Більшість програм докторської підготовки прагнуть 

забезпечити відповідні механізми мобільності задля посилення 

дослідницького досвіду своїх здобувачів, але разом із тим у досліджуваних 

закладах вищої освіти все ще залишаються численні перешкоди юридичного, 

адміністративного, фінансового, особистісного та культурного характеру, 

який обмежує мобільність у межах Європи. 

В означеному аспекті увага дослідників була зосереджена на таких 

питаннях: розвиток міжнародної мобільності та міжінституційної співпраці; 

міжгалузева мобільність; спільні докторські ступені та дискусії щодо 

«європейського докторату». Кращі практики демонструють, що мобільність 

може бути важливим стратегічним інструментом докторської підготовки, що 

веде до розширення дослідницького досвіду та розвитку кар’єрних 

можливостей здобувачів докторського ступеня в обраній галузі, а також 

покращенню партнерських відносин у сфері науково-дослідної діяльності та 

створенню дослідницьких мереж. 

Вважаємо за доцільне зауважити, що важливим кроком у становленні 

докторської освіти в Європейському просторі вищої освіти стало 
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обговорення в 2005 р. на семінарі «Докторські програми для європейського 

суспільства знань» (Doctoral Programmes for the European Knowledge Society) 

(м. Зальцбург) і затвердження Зальцбурзьких принципів, що окреслили 

сутність та провідні засади докторської підготовки в ЄПВО (Salzburg…, 2005). 

Основні положення Зальцбурзьких принципів передбачають: 

 основною складовою докторської освіти є просування знань шляхом 

здійснення оригінальних наукових досліджень; 

 необхідним є включення докторської освіти в інституційні стратегії та 

політику, що передбачає відповідальність закладів вищої освіти за 

забезпечення відповідності програм докторської підготовки новим 

викликам та можливостей для кар’єрного розвитку; 

 важливим є забезпечення різноманітності програм докторської 

підготовки в Європі, включаючи спільні докторські ступені, що мають 

бути підкріплені високою якістю; 

 визнання здобувачів докторського ступеня молодими дослідниками, які 

роблять ключовий внесок у створення нових знань і повинні бути 

визнані професіоналами з пропорційними правами; 

 надання вирішальної ролі науковому керівництву та оцінюванню, а 

також розподіл відповідальності за підготовку здобувачів докторського 

ступеня між самими здобувачами, їх науковими керівниками та 

закладом вищої освіти (та, за необхідності, іншими партнерами); 

 досягнення «критичної маси» програм докторської підготовки, 

заснованих на різних типах інноваційної практики, що впроваджується 

в університетах по всій Європі й перехід до міжнародної, національної 

та регіональної співпраці; 

 установлення чітко визначених термінів докторської підготовки (як 

правило, 3–4 роки); 
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 просування інноваційних структур для здійснення міждисциплінарної 

підготовки здобувачів докторського ступеня та розвитку 

дослідницьких навичок; 

 активізація мобільності в межах програм докторської підготовки –

географічної, міждисциплінарної та міжгалузевої; 

 забезпечення необхідного фінансування для розвитку програм 

докторської підготовки та успішного завершення докторського 

дослідження (Salzburg…, 2005). 

Означені принципи активізували дискусії щодо розвитку докторської 

освіти в ЄПВО. Значну роль в означених дискусіях відіграв голос 

Європейської асоціації університетів, яка у 2007 р. запровадила проєкт 

«Докторські програми в університетах Європи: досягнення та виклики» 

(Doctoral programmes in Europe’s Universities: achievements and challenges) 

(Doctoral Programmes in Europe’s Universities…, 2007), спрямований на 

вивчення актуального стану докторської освіти в ЄПВО. Увагу розробників 

проєкту було зосереджено на трьох ключових напрямах: 

 якості програм докторської підготовки – з акцентом на навчання за 

допомогою досліджень, керівництво здобувачем докторського ступеня, 

моніторинг та оцінювання; 

 ролі закладів вищої освіти – зокрема, у нарощуванні «критичної маси» 

шляхом розроблення таких нових структур, як 

дослідницькі/аспірантські/докторські школи або структуровані 

програми; установленні зв’язку між магістерським та докторським 

рівнем, сприянні розвиткові інтернаціоналізації та академічної 

мобільності; 

 визначення суспільної відповідальності та ролі держави: зокрема щодо 

фінансування докторської освіти та розвитку нормативно-правової бази 

(Doctoral Programmes in Europe’s Universities…, 2007, с. 7). 

У межах окреслених напрямів одним із принципових питань став вибір 

структур у закладі вищої освіти, які найкраще підходять для забезпечення 
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високої якості програм докторської підготовки. У звіті було зауважено, що 

різні контексти потребують різних рішень, а тому їх пошук залежить від 

конкретних інституційних цілей. Станом на 2007 р., як зауважено в 

аналітичному документі ЄАУ «Тенденції V» (TRENDS V), 30 % 

європейських ЗВО створили докторську, аспірантську чи науково-дослідну 

школу (Crosier et al., 2007). Означений факт підтвердило й опитування країн-

членів Болонського процесу, згідно з яким із 37 країн, які взяли в ньому 

участь, 16 країн повідомили, що ЗВО запровадили докторські, аспірантські 

чи науково-дослідні школи поряд із існуючими моделями, як-от: традиційне 

індивідуальне навчання або «самостійні» структуровані докторські програми 

(табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Організація докторської освіти в країнах ЄС (Doctoral Programmes 

in Europe’s Universities…, 2007) 

Організація докторської освіти 
Кількість 

країн 
Країни  

Лише індивідуальна освіта (1) 5 Боснія і Герцеговина, 

Грузія, Кіпр, Мальта, 

Чорногорія 

Лише структуровані програми 

(2) 

4 Естонія, Іспанія, Литва, 

Хорватія 

Докторські/аспірантські/науково-

дослідні школи (3) 

3 Ліхтенштейн, Туреччина 

Франція 

Змішаний тип (1) та (2) 12 Австрія, Андорра, Бельгія-

Фландрія, Греція, Ісландія, 

Ірландія, Латвія, 

Польща, Росія, Румунія, 

Словацька Республіка, 

Чехія 

Змішаний тип (2) та (3) 2 Італія, Норвегія 

Змішаний тип (1) та (3) 2 Бельгія-Валлонія, 

Нідерланди 

Змішаний тип (1), (2) та (3) 9 Албанія, Велика Британія, 

Вірменія, Данія, 

Німеччина, Фінляндія, 

Швейцарія, Швеція, 

Шотландія 
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Аналіз тенденцій розвитку докторської освіти в ЄПВО в 2000-х рр. 

засвідчив наявність таких основних організаційних моделей докторської 

підготовки: 

 аспірантська школа (graduate school) – організаційна структура, що 

включає не лише здобувачів докторського ступеня, а й часто 

здобувачів ступеня магістра. Означена структура забезпечує 

адміністративну підтримку, розвиток дослідницьких навичок, 

організовує вступ, курси та семінари й несе відповідальність за 

забезпечення якості; 

 докторська/науково-дослідна школа – організаційна структура, що 

включає лише здобувачів докторського ступеня. Докторська/науково-

дослідна школа може бути організована навколо певної дисципліни, 

теми дослідження або міждисциплінарної галузі досліджень та/або 

орієнтована на створення дослідницької групи/мережі або 

здійснюватися в межах проєктів. Така структура може передбачати 

участь одного або кількох ЗВО й організацію співпраці між ними. 

Дослідники зауважують, що ці моделі не є взаємовиключними й часто 

мають спільні характеристики. Країни чи заклади можуть застосовувати 

обидві моделі в своїх системах та/або структурах. 

Як інноваційне явище, на відміну від традиційних форм організації 

докторської освіти в Європейських країнах, докторські/аспірантські/науково-

дослідні школи мають низку переваг: 

 спільні для всіх партнерів місія та бачення, що полегшує процес 

перетворення здобувачів докторського ступеня на дослідників; 

 наявність середовища, сприятливого для наукових досліджень та 

розвиток співпраці між дослідниками з різних галузей знань; 

 забезпечення чіткої адміністративної структури для докторських 

програм, здобувачів докторського ступеня та наукових керівників і 

впровадження чіткого профілю та статусу докторантів; 
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 забезпечення «критичної маси» й надання допомоги в подоланні 

ізоляції молодими дослідниками; 

 об’єднання молодших та старших дослідників; 

 підтримка й полегшення діяльності наукового керівника; 

 організація вступу за прозорими нормами та правилами; 

 формування дослідницьких навичок у процесі навчання; 

 розширенння можливостей для розвитку кар’єри, включаючи поради 

щодо можливостей фінансування (стипендії, проєкти); 

 гарантія забезпечення якості та здійснення моніторингу; 

 створення структури, що дозволяє розробляти положення щодо 

практики, процедур і механізмів всередині університету й виступати 

незалежним арбітром або омбудсменом, за необхідності; 

 розширення можливостей для академічної мобільності, міжнародної та 

міжінституційної співпраці (Doctoral Programmes in Europe’s 

Universities…, 2007, с. 10). 

Наступним важливим кроком у розвиткові докторської освіти як 

пріоритетного напряму діяльності Європейської асоціації університетів стало 

започаткування Ради ЄАУ з докторської освіти (EUA Council for Doctoral 

Education – EUA-CDE) у 2008 р. як відповідь на зростаючий інтерес до 

докторської освіти й підготовки дослідників у Європі. З моменту свого 

створення EUA-CDE керує трансформацією та зміцненням докторської 

освіти в Європейському просторі вищої освіти. Спираючись на результати 

роботи EUA над програмами докторської підготовки та науково-

дослідницькою кар’єрою, EUA-CDE стала рушійною силою впровадження 

Зальцбурзьких принципів і розвитку докторської освіти як феномену, що 

об’єднує в собі європейську вищу освіту та наукові дослідження (EUA 

Council for Doctoral Education. Who we are). 

Як складова Європейської асоціації університетів, у сучасних умовах 

CDE є найбільшою європейською мережею в означеній галузі, що охоплює 
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понад 260 університетів та установ, які працюють над проблемами, 

пов’язаними з докторською освітою та підготовкою дослідників у 36 країнах 

(EUA Council for Doctoral Education. Who we are).  

Як зауважено на сайті ЄАУ, основними напрямами діяльності EUA-

CDE є налагодження співпраці й обміну передовими практиками серед своїх 

членів та дисемінація результатів своєї роботи. З цією метою Рада ЄАУ з 

докторської освіти проводить регулярні заходи: дві основні події (flagship 

events), тематичні групи, Інтернет-форум «Докторські дебати», регулярний 

інформаційний бюлетень, збір інформації та моніторинг і представництво 

політичних інтересів. EUA-CDE також є партнером європейських та 

глобальних проєктів і постійно взаємодіє з низкою інших європейських та 

міжнародних організацій (EUA Council for Doctoral Education. What we do). 

Повертаючись до ключових подій у розвиткові докторської освіти, 

наголосимо, що в 2010 р. ЄАУ розробила рекомендації щодо імплементації 

Зальцбурзьких принципів з урахування п’ятирічних здобутків в означеній 

галузі. До таких здобутків ЄАУ відносить, насамперед, створення 

докторських шкіл. Рекомендації містять поради щодо успішної імплементації 

означених принципів та аналіз можливих перешкод і шляхів їх усунення. 

Основні ідеї документу полягають у наступному: 

 докторська освіта займає особливе місце в Європейському 

дослідницькому просторі (European Research Area) та Європейському 

просторі вищої освіти (European Higher Education Area). Вона 

спирається на практику досліджень, що робить її принципово 

відмінною від першого та другого циклів вищої освіти; 

 здобувачам докторського ступеня слід надавати можливість для 

самостійного та гнучкого зростання й розвитку. Докторська освіта є 

надзвичайно індивідуальною та за визначенням оригінальною. Шлях 

прогресу особистості унікальний як із точки зору дослідницького 

проєкту, так і з точки зору професійного розвитку особистості; 
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 докторська освіта повинна розвиватися в автономних та підзвітних 

установах, які несуть відповідальність за культивування 

дослідницького мислення. Установи потребують гнучкого регулювання 

для створення спеціальних структур та інструментів і продовження 

розвитку європейської докторської освіти (Salzburg II, 2010).  

Отже, у документі «Зальцбург II рекомендації: досягнення 

європейських університетів із 2005 року в упровадженні Зальцбурзьких 

принципів» (Salzburg II Recommendations: European Universities’ achievements 

since 2005 in implementing the Salzburg Principles) сформульовано такі 

ключові кроки успішної імплементації означених принципів: 

 нарощування критичної маси та збільшення різноманітності наукових 

досліджень; 

 розвиток рекрутингових стратегій, що відповідають конкретній місії та 

профілю програм докторської підготовки; 

 розкриття дослідницького потенціалу здобувачів докторського ступеня;  

 розроблення чітких вступних вимог для здобувачів докторського 

ступеня на основі релевантних критеріїв; 

 трансформація ролі наукового керівника, запровадження колективного 

керівництва, професійний розвиток наукових керівників, які мають 

бути активними дослідниками, та формування культури наукового 

керівництва (supervision culture); 

 основним результатом докторської освіти має стати підготовка 

молодого дослідника, озброєного необхідними знаннями, 

компетентностями та навичками; 

 надання підтримки здобувачам докторського ступеня в розвиткові 

кар’єри з урахуванням їх індивідуальних цілей, мотивації та вимог 

ринку праці; 

 необов’язковість установлення системи кредитів у програмах 

докторської підготовки; 
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 розроблення специфічних систем забезпечення якості докторської 

освіти, заснованої на різноманітних інституційних місіях та 

узгоджених із інституційною стратегією науково-дослідної діяльності, 

а також розроблення показників якості, заснованих на інституційних 

пріоритетах; 

 розвиток стратегій інтернаціоналізації як інструменту забезпечення 

якості докторської освіти й посилення інституційної дослідницької 

спроможності. Інтернаціоналізація докторської освіти може 

варіюватися від «домашньої» інтернаціоналізації за допомогою 

запровадження міжнародного профілю домашньої установи 

(міжнародні здобувачі докторського ступеня, співробітники, заходи та 

запрошені дослідники), спільних докторських програм (з 

індивідуальною мобільністю) до міжнародних спільних докторських 

програм (спільний, інтегрований курикулум, спільні комітети та журі, 

спільні ступені). Вибір моделі інтернаціоналізації має бути узгодженим 

і з інституційною стратегією науково-дослідної діяльності та 

відповідати індивідуальним потребам здобувача докторського сутпеня 

в умовах виконання ними дослідницього проєкту (Salzburg II, 2010).  

Можливі перешкоди і шляхи їх усунення, окреслені в документі, 

стосувалися таких сфер, як: 

 фінансування; 

 автономія; 

 нормативна база; 

 міжсекторальна взаємодія (Salzburg II, 2010). 

Слід наголосити, що подальший розвиток ідея посилення взаємодії між 

Європейським дослідницьким простором та Європейським простором вищої 

освіти, проголошена в Зальцбурзьких рекомендаціях, отримала на 

Конференції міністрів країн-учасниць Болонського процесу в Бухаресті (26-

27 квітня 2012 р.). 
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Зокрема, у своїй заяві ЄАУ (Universities in the European Higher 

Education Area and the contribution of EUA, 2012, с. 10) наголосила, що 

синергія EHEA та ERA є ключовим питанням для розвитку університетів, і 

такою зв’язуючою ланкою стає докторська освіта і пов’язаний із нею 

професійний шлях молодих дослідників. У цьому контексті якість програм 

докторської підготовки та вдосконалення кар’єри молодих дослідників 

стають критично важливими в нарощуванні взаємодії між EHEA та ERA. 

Аналізуючи досягнення закладів вищої освіти щодо імплементації 

Зальцбурзьких принципів (2005 р.) та рекомендацій (2010 р.), EUA-CDE 

указує на такі позитивні здобутки: розширення докторських шкіл у межах 

ЄПВО та збільшення їх критичного різноманіття з урахуванням різних 

національних контекстів та інституційних цілей і орієнтацій; підвищення 

якості й прозорості в підготовці дослідників; налагодження стійкої співпраці 

з міжнародними партнерами та неакадемічним сектором (Universities in the 

European Higher Education Area and the contribution of EUA, 2012, с. 10). 

Європейська асоціація університетів також зосередила увагу на ролі 

підзвітності в нових структурах, що створюються для докторської освіти за 

проєктом «Підзвітні дослідницькі середовища для докторської освіти» 

(Accountable Research Environments for Doctoral Education – ARDE). 

Результати початкового етапу реалізації проєкту засвідчили пришвидшення 

темпів реформ у докторській освіті в ЄПВО та посилену увагу до 

забезпечення якості програм докторської підготовки з боку університетів. 

Проєкт ARDE також продемонстрував, наскільки забезпечення якості 

докторської освіти відрізняється від забезпечення якості першого та другого 

циклу вищої освіти, ураховуючи провідну роль оригінальних досліджень та 

обмеженість навчальних компонентів (EUA Council for Doctoral Education 

(EUA-CDE). Projects and Initiatives. ARDE). 

У звіті про хід реалізації дій, узгоджених у Меморандумі про 

взаєморозуміння, підписаному Європейською Комісією та Європейською 

асоціацією університетів «Європейські університети: головні драйвери в 
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досягненні Європейського дослідницького простору» (Europe’s Universities: 

Main drivers in achieving the European Research Area – ERA) наголошено, що 

ЄАУ досягла вагомих результатів в імлементації стратегій розвитку 

Європейського дослідницького простору й підвищення обізнаності про їх 

важливість. Результати опитування значної репрезентативної вибірки членів 

ЄАУ засвідчили, що ініціативи Європейської Комісії щодо розвитку кар’єри 

дослідників, відкритого рекрутингу та високої якості людських ресурсів були 

значною мірою реалізовані. У напрямі транскордонного та регіонального 

співробітництва ЄАУ встановла інноваційне партнерство зі Спільним 

дослідницьким центром (Севілья)/Платформою Генерального директорату 

щодо розумної спеціалізації регіонів (Joint Research Centre (Seville)/DG 

Regions Smart Specialisation Platform) з орієнтацією на існуючі «кращі 

практики», досвід та уроки, та з урахуванням того, як університети можуть 

збільшити свій внесок у розроблення національних та регіональних 

«стратегій розумної спеціалізації» (Smart Specialisation Strategies) для 

майбутньої максимізації використання регіональних фондів ЄС для науково-

дослідної та інноваційної діяльності, що веде до економічного та соціального 

розвитку. Крім того, ЄАУ співпрацювала з усіма організаціями-

стейкхолдерами (Stakeholder Organisations – SHOs), які 17 липня 2012 року 

підписали Меморандуми про взаєморозуміння/Спільні заяви щодо 

досягнення згоди про «Спільні принципи», що регулюють відкритий доступ 

(Memoranda of Understanding (MoUs)/Joint Statements in achieving agreement 

on “Common Principles” governing Open Access), та стали учасниками діалогу 

на високому рівні з науковими виданнями щодо необхідності розроблення 

нових бізнес-моделей, що відображають вплив цифрових технологій на 

процес виробництва наукових знань для наукової публікації (Europe’s 

Universities…, 2014, с. 3). З метою досягення струтегічних цілей, 

виокремлених у Меморандумі про взаєморозуміння, ЄАУ брала активну 

участь у шести засіданнях Європейської платформи стейкхолдерів (European 
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Stakeholder’s Platform), створеної для відстеження ходу впровадження 

Меморандуму та спільної заяви (там само). 

Отже, в аналізованому звіті було оприлюднено результати 

соціологічного опитування, проведеного Європейською асоціацією 

університів серед 224 університетів-членів, за такими напрямами: 

 підготовка здобувачів докторського ступеня, наукова кар’єра та 

мобільність;  

 стратегії транскордонного співробітництва/розумної спеціалізації; 

 гендерні стратегії; 

 відкритий доступ до наукових публікацій (Europe’s Universities…, 2014). 

Крім означених вище напрямів, пріоритетом діяльності ЄАУ щодо 

докторської освіти залишається інтернаціоналізація, про що наголошено в 

документі Асоціації «Принципи та практики міжнародної докторської 

освіти» (Principles and Practices for International Doctoral Education) (2015 р.). 

Зокрема, підкреслюється, що інтернаціоналізація має центральне значення 

для докторської освіту і має бути ключовим пріоритетом для університетів. 

Міжнародний досвід є критичним для професійного розвитку здобувачів 

докторського ступеня незалежно від предмету спеціалізації й подальших 

кар’єрних шляхів. Разом із тим, заклади вищої освіти мають запроваджувати 

інтернаціоналізацію докторської освіта в послідовній, стратегічній манері 

(Principles and practices for international doctoral education, 2015). З цією 

метою ЄАУ було створено проєкт FRINDOC, спрямований на підтримку 

інституційного розвитку в аспекті інтернаціоналізації докторської освіти. 

Проєкт FRINDOC забезпечує рамки для університетів для визначення та 

реалізації окреслених стратегій, а також Інтернет-інструмент для 

самооцінювання (FRINDOC: Framework for the Internationalisation of Doctoral 

Education). 

Отже, у документі сформульовані такі принципи міжнародної 

докторської освіти:  
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 заклади вищої освіти мають забезпечувати доступ до сприятливих для 

досліджень середовищ із відповідним науковим керівництвом та 

ресурсами; 

 заклади вищої освіти мають бути залучені до міжнародної діяльності на 

інституційному рівні завдяки роботі як наукових керівників, так і 

здобувачів докторського ступеня; 

 заклади вищої освіти повинні мати релевантні інституційні структури 

для управління, адміністрування та розвитку інтернаціоналізації 

докторської освіти; 

 заклади вищої освіти мають сприяти мобільності як здобувачів 

докторського ступеня, так і науково-педагогічних працівників 

(Principles and practices for international doctoral education, 2015). 

Дотримуючись означених принципів, найкраща міжнародна практика 

докторської освіти може розглядатися в таких вимірах: 

1) потенціал та здатність до наукових досліджень; 

2) міжнародний профіль; 

3) інституційні структури; 

4) мобільність (див. рис. 2.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.8. Виміри міжнародних докторських практик 
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Зауважимо, що напрями подальшого розвитку докторської освіти було 

висвітлено у спецвипуску Бюлетеня з докторської освіти (Doctoral Education 

Bulletin) «На передовій досліджень: виклик відкритого доступу» (On the 

Cutting Edge of Research: The Open Access Challenge), де експерти ЄАУ 

презентували своє бачення значення відкритого доступу до публікацій у 

розвиткові докторської освіти. Зокрема, висвітлено проблеми та переваги 

відкритого доступу, а також практичні поради щодо розвитку означеного 

феномену. 

Здійснено огляд діяльності ЄАУ щодо підтримки переходу закладів 

вищої освіти до Відкритої науки (Open Science), а також окреслено 

повноваження Експертної групи ЄАУ щодо розвитку Науки 2.0/Відкритої 

науки (EUA’s Expert Group on Science 2.0/Open Science) (Doctoral Education 

Bulletin. Special Edition, 2016).  

Як було зауважено вище, Європейська асоціація університетів активно 

співпрацює з Європейською Комісією в межах Меморандума про 

взаєморозуміння, а тому у відповідь на публікацію ЄК «Орієнтовані на місію 

наукові дослідження та інновації в Європейському Союзі» (Mission-Oriented 

Research & Innovation in the European Union) (Mazzucato, 2018), ЄАУ 

презентувала документ «Дизайн місії в наступній рамковій програмі» (The 

Design of Missions in the Next Framework Programme) (The Design of 

Missions…, 2018).  

У документі визначено умови для розроблення успішних місій науково-

дослідної та інноваційної діяльності, зокрема: 

 створення рівних умов – місії, засновані на підході, що пропагує високу 

якість наукових досліджень, потенційно можуть створити рівні умови 

для країн та секторів, оскільки стимулюють транскордонну, 

міждисциплінарну та міжгалузеву співпрацю. Зосередження на високій 

якості також може забезпечити оптимальний розподіл ресурсів і 

сприятиме загальній ефективності цього інструменту. Таким чином, 

місії можуть стати засобом зменшення фрагментації та подальшого 
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посилення зв’язків у межах ландшафту науково-дослідної та 

інноваційної діяльності в Європі. З метою успішного використання 

результатів дослідницьких місій слід запровадити адекватну 

інвестиційну політику, включаючи конкурентоспроможну зарплату для 

дослідників та сприятливу нормативну базу, що проголошує автономію 

університетів, як на національному, так і на європейському рівні; 

 залучення широкого кола стейкхолдерів – крім університетів та їх 

науково-педагогічного персоналу, зусилля мають об’єднати 

громадськість, представники бізнесових структур, промисловості, 

неурядові організації, освітні політики та інші зацікавлені сторони. 

Відповідно, відкрите мислення, взаємна довіра, прозорість дій та 

готовність до діалогу є передумовою для процвітання місій; 

 формування місії на основі гнучких та динамічних проєктів різного 

масштабу – місії мають бути встановлені модульним способом. Вони 

мають передбачати спільні дослідницькі проєкти різного масштабу – 

від широкомасштабних до вузькоспеціалізованих; 

 залучення громадян для максимізації соціальних переваг – місії, 

спрямовані на вирішення суспільних викликів, справляють позитивний 

вплив на здоров’я, довголіття та спосіб життя громадян. Крім того, 

вони можуть підвищити наукову грамотність і культуру в епоху 

популістської політики та зростаючої недовіри до науки. Оскільки місії 

повинні впливати на суспільство, необхідним є залучення громадян до 

вибору й реалізації місій. Залучення громадян має здійснюватися з 

використанням найновіших інформаційно-комунікаційних технологій 

та спиратися на існуючі прогресивні практики (The Design of Missions…, 

2018). 

Крім окреслених вище умов, експерти ЄАУ пропонують низку 

рекомендацій щодо розвитку науково-дослідної та інноваційної діяльності, 

заснованої на місії, зокрема: 

 досягнення балансу між визначеним «зверху» напрямом досліджень та 
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експериментальною діяльністю «на місцях»; 

 упровадження місій у багаторівневій системі управління, що охоплює 

регіональний, національний та європейський рівні; 

 фокусування уваги на відповідальних, спільних, багатопрофільних 

дослідженнях та визнання важливості суспільних і гуманітарних наук; 

 посилення зв’язків між освітою, науковими дослідженнями та 

інноваціями за допомогою місій; 

 залучення та збереження талантів; 

 установлення часових меж місій (The Design of Missions…, 2018). 

Найсучасніші результати досліджень Європейської асоціації 

університетів, присвячених розвиткові докторської освіти, репрезентовані в 

доповіді «Докторська освіта в сучасній Європі: підходи та інституційні 

структури» (Doctoral education in Europe today: approaches and institutional 

structures) (Hasgall et al., 2019). У документі окреслено інституційні підходи 

до докторської освіти, що застосовуються в Європейских країнах. Також 

наголошено, що протягом багатьох років прогрес, досягнутий університетами 

у створенні структур підтримки докторської освіти, називався 

«професіоналізацією» або «структуруванням».  

Автори доповіді наголошують, що докторська освіта – це динамічна 

сфера, у якій перетинаються ключові проблеми вищої освіти та науково-

дослідної діяльності. У той самий час усі підходи потрібно узгоджувати з 

потребами конкретних здобувачів докторського ступеня. Пріоритети, 

визначені в дослідженні, можна розуміти як проблеми, що вимагають вжиття 

заходів задля досягнення стратегічних цілей закладом вищої освіти для 

розвитку докторської спільноти, університетської науково-дослідної 

діяльності та самого закладу. 

Найважливішим стратегічним пріоритетом для респондентів, які взяли 

участь у дослідженні, стало фінансування докторської освіти (74 %). Цей 

факт можна пояснити скрутним фінансовим становищем багатьох ЗВО, а 

також тим, що такі важливі пріоритети, як етика наукових досліджень та 
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дослідницька доброчесність потребують фінансової підтримки. 

Другим за значенням стратегічним пріоритетом булу названо етику 

наукових досліджень (70 % респондентів). Означений факт свідчить про 

підвищення обізнаності з цього питання в закладах вищої освіти. Етика 

наукових досліджень та дослідницька доброчесність є основними цінностями 

університетів як освітніх та науково-дослідних установ. Дослідницька 

недоброчесність може серйозно зашкодити як репутації ЗВО, так і репутації 

майбутніх дослідників. У 2017 році Рада ЄАУ з докторської освіти 

присвятила висвітленню означеного питання Тематичний семінар-практикум 

2017 (Thematic Workshop 2017) та ініціювала створення відповідної фокус-

групи. Учасники фокус-групи погодилися, що «дослідницька доброчесність є 

головним питанням, яке слід розглянути як частину докторської освіти, 

ураховуючи той факт, що молоді дослідники формують навички та практики, 

які будуть розвиватися разом із ними протягом усієї подальшої кар’єри» 

(EUA-CDE Focus Group report “Developing an Ethos of Research Integrity in 

Doctoral Education”, 2018).  

Третім за значущістю пріоритетом стало залучення іноземних 

здобувачів докторського ступеня (61 % респондентів). Високий ступінь 

пріоритетності інтернаціоналізації не став несподіванкою в світлі 

міжнародного характеру науково-дослідної діяльності, а також підвищеної 

актуальності проблеми різноманітності в закладах вищої освіти. За даними 

Євростату, у країнах ЄС існує значна нерівність, коли йдеться про кількість 

іноземних здобувачів докторського ступеня. Ураховуючи глобальний характер 

науково-дослідної діяльності, збільшення національного різноманіття 

спільноти здобувачів докторського ступеня виступає нагальною проблемою 

(Hasgall et al., 2019). 

Таким чином, як засвідчив аналіз окреслених у підрозділі документів 

Європейської асоціації університетів та її структурного підрозділу – Ради 

ЄАУ з докторської освіти, розвиток означеного освітнього феномену 

залишається одним із найголовніших пріоритетів діяльності Асоціації, при 
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цьому стратегічні пріоритети самої докторської освіти еволюціонують разом 

із розвитком суспільства: не втрачають пріоритетності питання якості та 

інтернаціоналізації докторської освіти, і разом із тим зростає увага до її 

дигіталізації та глобалізації. 

 

Висновки до розділу 2 

 

У розділі окреслено провідні напрями діяльності досліджуваної 

організації, а саме: формування європейської освітньої політики; співпраця з 

освітніми організаціями європейського та міжнародного рівня; забезпечення 

якості вищої освіти в ЄПВО; розвиток докторської освіти. 

Використання методу структурно-логічного та порівняльного аналізу 

основоположних документів, що складають нормативну базу діяльності ЄАУ, 

дозволило з’ясувати внесок досліджуваної організації у формування освітньої 

політики в європейському регіоні. З’ясовано, що місія ЄАУ полягає у 

сприянні розвиткові гармонійної системи європейської вищої освіти й 

наукових досліджень через надання активної підтримки своїм членам як 

автономним інституціям у забезпеченні якості навчання, викладання й 

науково-дослідної діяльності.  

Окреслено пріоритетні напрями діяльності ЄАУ як суб’єкта 

формування європейської освітньої політики на різних етапах її розвитку, а 

саме: побудова Європейського простору вищої освіти в межах Болонського 

процесу; розвиток наукових досліджень та інновацій; інтернаціоналізація 

вищої освіти й наукових досліджень; підвищення якості освіти європейських 

університетів; менеджмент, забезпечення автономії та стабільного 

фінансування вищої освіти та науково-дослідної діяльності. 

Констатовано, що Європейська асоціація університетів у сучасних 

умовах виступає потужним агентом впливу на формування європейської 

освітньої політики, представляючи інтереси понад 850 закладів вищої освіти. 

Асоціація надає своїм членам інформацію про перебіг європейських 
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освітньо-політичних процесів, що мають значення для розвитку вищої освіти 

й науково-дослідної діяльності. Одночасно ЄАУ забезпечує комунікацію, 

надання консультаційної та експертної підтримки університетам-членам з 

боку європейських інституцій – Європейської Комісії, Європарламенту і Ради 

Європи. 

У межах розгляду особливостей співпраці ЄАУ з освітніми 

організаціями європейського та міжнародного рівня показано, що ЄАУ є 

активним учасником глобального діалогу з низкою світових регіонів, 

включаючи Африканський континент, арабський регіон, Латинську Америку, 

Азію (у тому числі Китай) та Північну Америку. Механізмами такої співпраці 

визначено взаємодію з «сестринськими організаціями» ЄАУ (Асоціацією 

африканських університетів, Асоціацією арабських університетів, 

Американською радою з питань освіти тощо), участь у двосторонніх 

політичних процесах, у яких вища освіта відіграє важливу роль (Європейська 

політика сусідства, освітній процес «Зустріч Європа-Азія») або спільні 

проєкти, орієнтовані на конкретні проблеми (наприклад, проєкти з підтримки 

структур забезпечення якості вищої освіти в Азії, Африці та Латинській 

Америці). Окрім установлення діалогу з міжнародними партнерами, цілі 

глобального залучення ЄАУ передбачають підвищення рівня привабливості 

європейської вищої освіти та наукових досліджень у всьому світі й 

обговорення ключових тем у формуванні глобальної політики в сфері вищої 

освіти та реформуванні організацій – глобальних партнерів.  

У дослідженні констатовано, що крім зовнішнього виміру партнерства, 

Європейська асоціація університетів тісно співпрацює з численними 

стейкхолдерами та іншими організаціями, залученими до формування 

політики в галузі вищої освіти й наукових досліджень у межах Європейського 

регіону, включаючи європейські інституції (Європейську Комісію, 

Європарламент, Раду Європи, Європейську асоціацію міжнародної освіти, 

Науку Європи та ін.). Важливим напрямом діяльності ЄАУ є забезпечення 

якості вищої освіти в межах діяльності групи Є4, до складу якої входять 
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Європейська асоціація університетів, Європейська асоціація із забезпечення 

якості вищої освіти, Європейський студентський союз та Європейська 

асоціація закладів вищої освіти. 

Систематизація й узагальнення аналітичних матеріалів із проблем 

забезпечення якості вищої освіти в Європейському просторі вищої освіти 

уможливили визначення внеску ЄАУ в розвиток досліджуваного феномену. У 

даному контексті увагу було зосереджено на Програмі інституційного 

оцінювання як інструменті забезпечення якості.  

З’ясовано, що в сучасних умовах Програма інституційного оцінювання 

функціонує як незалежне агентство із забезпечення якості, що входить до 

Європейського реєстру забезпечення якості вищої освіти та є повноправним 

членом Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти. 

Підтвердження означеного статусу Програми інституційного оцінювання 

здійснюється кожні п’ять років під час зовнішнього оцінювання, що 

координується Європейською асоціацією із забезпечення якості вищої освіти. 

У даному випадку метою зовнішнього оцінювання є встановлення 

відповідності Програми інституційного оцінювання «Стандартам та 

рекомендаціям із забезпечення якості в Європейському просторі вищої 

освіти». 

Окреслено структуру Програми інституційного оцінювання, що 

складається з Керівного комітету та реєстру експертів. Виявлено, що до 

означеного реєстру входять близько 60 експертів-членів з усієї Європи: 

нинішніх та колишніх ректорів та проректорів закладів вищої освіти, 

здобувачів вищої освіти та професорсько-викладацького складу. Діяльність 

експертів Програми інституційного оцінювання регулюється Хартією 

поведінки членів експертної групи, що містить такі положення: необхідність 

дотримуватися окремих рекомендацій (для команд і для університетів), що 

надаються Керівним комітетом, та діяти в річищі філософії Програми, 

зокрема здійснювати оцінювання ЗВО з урахуванням його інституційного та 

національного контексту й обмежень, сприяти зміцненню здатності ЗВО до 
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змін; ідентифікувати себе як члена експертної групи під час зустрічей із 

«потенційними клієнтами»; прагнути бути членами команди, тобто 

працювати спільно, під керівництвом голови команди й утримуватися від 

двосторонніх переговорів із будь-яким персоналом або студентами закладу, 

що оцінюється; забезпечувати відсутність можливого або фактичного 

конфлікту інтересів із закладом вищої освіти, що підлягає оцінюванню. 

На основі аналізу нормативних документів ЄАУ встановлено, що місія 

Програми інституційного оцінювання полягає в наданні підтримки окремим 

закладам вищої освіти та освітнім системам у цілому в розвиткові їх 

стратегічного лідерства та здатності керувати змінами через процес 

добровільного інституційного оцінювання. Агентство оцінює заклади вищої 

освіти в контексті їх конкретних цілей та завдань у межах загальної мети – 

покращення якості вищої освіти. Програма інституційного оцінювання 

наголошує на інклюзивному процесі самооцінки й інституційному самопізнанні 

як внеску в покращення стратегічного лідерства, що, у свою чергу, покращує 

ефективність внутрішнього управління та адміністрування. Оцінювання якості 

діяльності закладів вищої освіти здійснюється за такими критеріями: 

стратегічний менеджмент; управління закладом вищої освіти; культура якості; 

викладання та навчання; наукова діяльність; інтернаціоналізація вищої освіти; 

зв’язок із громадою; фінансування. 

Показано, що процедура оцінювання якості закладу вищої освіти в межах 

Програми інституційного оцінювання здійснюється в декілька етапів, а саме: 

призначення групи експертів для кожного ЗВО, що бере участь у програмі; 

здійснення внутрішнього оцінювання якості, результати якого відображаються в 

звіті, що подається на розгляд групі експертів ще до їхнього візиту; перше 

відвідування ЗВО групою експертів для ознайомлення із закладом, збору 

інформації щодо його національних та інституційних можливостей та обмежень; 

друге відвідування ЗВО з метою оприлюднення результатів зовнішнього 

оцінювання у вигляді презентації. Після завершення кожної процедури 

оцінювання закладу пропонується пройти опитування, дати відгуки про 
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процес евалюації й окреслити можливі напрями для вдосконалення Програми. 

Дослідження особливостей сприяння розвиткові докторської освіти як 

напряму діяльності ЄАУ показало, що її основною метою стало надання 

допомоги закладам вищої освіти-членам Асоціації в імплементації 

Зальцбурзьких принципів (2005 р.) та рекомендацій (2010 р.). 

Аналіз проєктів Європейської асоціації університетів («Докторські 

програми для Європейського суспільства знань» (2004), «Докторські програми в 

університетах Європи: досягнення та виклики» (2007), «Підзвітні дослідницькі 

середовища для докторської освіти» (2013), «Європейські університети: основні 

фактори в досягнення Європейського дослідницького простору» (2014), 

«Принципи та практики міжнародної докторської освіти» (2015), «Докторська 

освіта: чому це важливо для Європи» (2018)) дозволив простежити еволюцію 

цільових пріоритетів ЄАУ в розвиткові докторської освіти.  

З’ясовано, що на початкових етапах реформування докторської освіти у 

ЄПВО пріоритетними напрямами стали покращення якості й урізноманітнення 

моделей наукового керівництва, моніторингу й оцінювання програм докторської 

підготовки; розроблення планів особистого розвитку для докторантів та їх 

адаптування до різних інституційних традицій; розвиток міжнародної 

мобільності та міжінституційної співпраці; міжгалузева мобільність; спільні 

програми докторської підготовки тощо. Констатовано, що ключовими кроками 

імплементації Зальцбурзьких рекомендацій щодо успішного розвитку 

докторської освіти в ЄПВО стало: нарощування критичної маси та збільшення 

різноманітності наукових досліджень; розвиток рекрутингових стратегій із 

урахуванням місії та профілю програм докторської підготовки; розкриття 

дослідницького потенціалу здобувачів докторського ступеня; розроблення 

чітких вступних вимог для здобувачів докторського ступеня на основі 

релевантних критеріїв; трансформація ролі наукового керівника та формування 

культури наукового керівництва; надання підтримки здобувачам докторського 

ступеня в розвиткові кар’єри з урахуванням їх індивідуальних цілей, мотивації 

та вимог ринку праці; розроблення специфічних систем забезпечення якості 
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докторської освіти, узгоджених із інституційною стратегією науково-дослідної 

діяльності; розвиток стратегій інтернаціоналізації як інструменту забезпечення 

якості докторської освіти й посилення інституційної дослідницької 

спроможності. Подальші реформи в галузі докторської освіти були спрямовані 

як на вдосконалення інституційних структур докторської освіти та нарощування 

дослідницької спроможності ЗВО, так і на розв’язання нових викликів: 

вироблення етосу дослідницької доброчесності, дигіталізації та глобалізації 

докторської освіти. 

Основний зміст розділу висвітлено в таких публікаціях авторки (Дацко, 

2013а; 2015; 2016а; 2016б; 2017а; Datsko, 2014; 2015a; 2015b; 2015c; 2016a; 

2016b; 2017a; 2017b; 2018). 
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РОЗДІЛ 3 

АКТУАЛЬНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ 

ВІТЧИЗНЯНИХ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УМОВАХ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСАД БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ 

 

В умовах інтеграції України до Європейського простору вищої освіти 

та Європейського дослідницького простору актуалізується проблема 

налагодження співпраці вітчизняних закладів вищої освіти з європейськими 

та міжнародними партнерами – освітніми організаціями, зокрема 

Європейською асоціацією університетів, яка, як доведено нами в розділі 2, 

займає лідерські позиції у формуванні європейської освітньої політики. 

Знаходячись у стані активного пошуку шляхів модернізації вітчизняної 

освітньої системи на засадах Болонського процесу, українська освітня 

спільнота стикається з низкою нерозв’язаних проблем, вирішення яких 

потребує імплементації позитивних здобутків зарубіжного досвіду – у 

контексті нашого дослідження – досвіду Європейської асоціації 

університетів. З огляду на такі міркування в даному розділі увагу буде 

сфокусовано на актуальному стані та перспективах розвитку діяльності 

вітчизняних університетських організацій в умовах реалізації засад 

Болонського процесу в Україні. 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (2914), прийняття 

рішень у галузі вищої освіти здійснюється низкою стейкхолдерів, одним із 

яких виступають громадські організації. Зважаючи на той факт, що 

предметом аналізу в даному розділі виступають саме університетські 

організації, у поле нашої уваги потрапили такі громадські організації, як 

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація університетів України» та 

громадська організація «Спілка ректорів вищих навчальних закладів 

України».  

У статуті Асоціації наголошено, що метою ВГО «Асоціація 

університетів України» є «задоволення та захист законних соціальних, 
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економічних, творчих, наукових, освітніх, національно-культурних та інших 

спільних інтересів своїх членів, сприяння створенню правових і 

організаційних умов для розширення академічних свобод, університетської 

автономії, науки й освіти для сталого розвитку» (Статут Всеукраїнської 

громадської організації «Асоціація університетів України»). Реалізація мети 

означеної університетської громадської організації конкретизується в низці 

завдань, а саме: 

 заохочення до обміну досвідом, координації й організації 

спільної діяльності закладів вищої освіти та науково-дослідних установ із 

метою вдосконалення науково-дослідної, навчально-методичної, культурно-

просвітницької та громадської діяльності в межах професійної підготовки 

кадрів із вищою освітою та вищою кваліфікацією, формування в молодого 

покоління свідомості нової якості;  

 заохочення до узгодження провідних положень державних 

нормативних актів із провідними положеннями міжнародних нормативних 

актів в аспекті академічних свобод та автономії закладів вищої освіти; 

 надання допомоги в реалізації конституційних прав і свобод 

громадян України, зміцнення ролі особистості у громадянському суспільстві; 

 заохочення до ознайомлення світової академічно-наукової 

спільноти з національними традиціями й здобутками в галузі вищої освіти та 

науки України;  

 активізація міжнародної співпраці членів Асоціації в галузі 

науково-дослідної та навчально-методичної діяльності, розробка спільних 

програм та планів, спрямованих на вдосконалення вищої освіти та науково-

дослідної діяльності; 

 просування інноваційної діяльності, стимулювання до 

генерування нових ідей, ініціатив та проєктів у сфері вищої освіти, 

спрямованих на культурний, соціальний, науковий, освітній та економічний 

розвиток України та окремих її регіонів; 
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 продуктивне використання інтелектуального потенціалу членів 

означеної організації та налагодження механізмів захисти та правомірного 

використання об’єктів права інтелектуальної власності її членів; 

 підготовка рекомендацій і пропозицій щодо розвитку вищої 

освіти та подання їх на розгляд органам державної влади, органам 

самоврядування, урядовим структурам тощо; 

 координація партнерської взаємодії між членами Асоціації та 

розвиток їхньої мобільності (Статут Всеукраїнської громадської організації 

«Асоціація університетів України»). 

Схожу місію має і громадська організація «Спілка ректорів вищих 

навчальних закладів України», діяльність якої спрямована на задоволення 

інтересів і захист прав своїх членів, сприяння підвищенню якості професійної 

підготовки фахівців із вищою освітою, розвиток автономії закладів вищої 

освіти, координування вітчизняних закладів вищої освіти під час 

провадження ними навчальної, наукової, економічної, юридичної, 

гуманітарної та інших видів діяльності, а також підвищення ролі закладів 

вищої освіти в житті суспільства. 

Відповідно, завдання «Спілки ректорів вищих навчальних закладів 

України» є дещо схожими із завданнями «Асоціація університетів України» і 

полягають у: 

 сприянні задоволенню й захисту прав і законних інтересів 

ректорів та закладів вищої освіти, які вони очолюють, у процесі взаємодії з 

органами державної влади, професійними організаціями, громадськими 

об’єднаннями та органами, утвореними означеними суб’єктами управління; 

 установленні партнерської взаємодії з органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування, професійними організаціями, 

громадськими об’єднаннями та органами, утвореними означеними 

суб’єктами управління; 

 участі в громадсько-державному партнерстві в галузі освіти, 

науки й міжнародної діяльності;  
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 розвиткові пріоритетів освіти, науки й культури як провідних 

чинників соціально-економічного і духовного розвитку держави та 

суспільства; 

 розвиткові міжнародного співробітництва в галузі вищої освіти 

та науки (Статут громадської організації, 2016). 

Наголосимо, що означені організації справляють різний вплив на 

формування вітчизняної освітньої політики. Порівняльний аналіз мети та 

завдань «Асоціації університетів України» та «Спілки ректорів вищих 

навчальних закладів України» засвідчив, що саме діяльність «Спілки 

ректорів вищих навчальних закладів України» знаходиться в річищі цільових 

пріоритетів таких європейських професійних організацій у сфері вищої 

освіти, як Європейська асоціація університетів, щодо забезпечення якості 

вищої освіти, розвитку автономії закладів вищої освіти, а також 

інтенсифікації науково-дослідної та інноваційної діяльності.  

Також вважаємо за доцільне зауважити, що спільним напрямом 

діяльності як розглядуваних у даному розділі українських, так і європейських 

організацій є активізація міжнародного співробітництва в галузі вищої освіти 

і науково-дослідної діяльності. Зокрема, про нагальність розвитку 

міжнародного співробітництва йдеться в Законі України «Про вищу освіту» 

(2014), де до основних напрямів міжнародної співпраці віднесено: 

1) «участь у програмах двостороннього та багатостороннього 

міждержавного й міжуніверситетського обміну студентами, аспірантами, 

докторантами, педагогічними, науково-педагогічними та науковими 

працівниками; 

2) проведення спільних наукових досліджень; 

3) організацію міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та 

інших заходів; 

4) участь у міжнародних освітніх та наукових програмах; 

5) спільну видавничу діяльність; 
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6) надання послуг, пов’язаних зі здобуттям вищої та післядипломної 

освіти, іноземним громадянам в Україні; 

7) створення спільних освітніх і наукових програм із іноземними 

закладами вищої освіти, науковими установами, організаціями; 

8) відрядження за кордон педагогічних, науково-педагогічних та 

наукових працівників для педагогічної, науково-педагогічної та наукової 

роботи відповідно до міжнародних договорів України, а також договорів між 

такими закладами вищої освіти та іноземними партнерами; 

9) залучення педагогічних, науково-педагогічних та наукових 

працівників іноземних закладів вищої освіти для участі в педагогічній, 

науково-педагогічній та науковій роботі в закладах вищої освіти України; 

10) направлення осіб, які навчаються в закладах вищої освіти України, 

на навчання в закордонні заклади вищої освіти; 

11) сприяння академічній мобільності наукових, науково-педагогічних 

працівників та здобувачів освіти; 

12) інші напрями та форми, не заборонені законом (Закон України «Про 

вищу освіту, 2014). 

Повертаючись до питання організації міжнародного співробітництва, 

що здійснюється досліджуваними вітчизняними університетськими 

організаціями, зауважимо, що дані щодо організації такої діяльності 

«Асоціацією університетів України» у відкритому доступі відсутні, так само 

відсутній у мережі Інтернет і сайт організації (проте є сторінка в соціальній 

мережі Facebook https://www.facebook.com/associationofuniversities/). 

Натомість на сайті «Спілки ректорів вищих навчальних закладів України» 

(http://www.vnz.univ.kiev.ua/) розміщено інформацію щодо міжнародних угод 

про співпрацю з низкою європейських освітніх організацій: Конференцією 

Ректорів академічних шкіл Польщі (KRASP), Фундацією польських ректорів 

(FRP), Чеською конференцією ректорів, Конференцією президентів 

університетів (Франція), Конференцією директорів французьких інженерних 

шкіл, Конференцією ректорів закладів вищої освіти Німеччини, Канадським 

https://www.facebook.com/associationofuniversities/
http://www.vnz.univ.kiev.ua/


181 

 

бюро міжнародної освіти (Громадська організація «Спілка ректорів вищих 

навчальних закладів України». Документи. Міжнародні договори).  

Аналіз текстів означених угод про співпрацю дозволив виокремити 

основні напрями, за якими здійснюється міжнародна співробітництво, а саме: 

 академічна мобільність здобувачів освіти; 

 обмін науково-педагогічними працівниками; 

 спільна науково-дослідна діяльність; 

 участь у наукових та науково-практичних конференціях; 

 обмін навчальними матеріалами та інформацією; 

 реалізація цільових короткострокових академічних, навчальних 

та культурних програм; 

 професійний розвиток (Громадська організація «Спілка ректорів 

вищих навчальних закладів України». Документи. Міжнародні договори). 

З метою порівняння зауважимо, що основні напрями співпраці 

Європейської асоціації університетів з європейськими та міжнародними 

партнерами, як йшлося в наших попередніх публікаціях (Дацко, 2018а; 

Datsko, 2018), охоплюють забезпечення якості вищої освіти шляхом 

розроблення гнучких і прозорих процедур її оцінювання; розвиток 

докторської освіти, наукових досліджень та інновацій; розвиток мобільності 

та інтернаціоналізацію вищої освіти тощо. 

Отже, можемо констатувати, що такий напрям міжнародного 

співробітництва, як забезпечення якості вищої освіти, відсутній серед 

напрямів міжнародного співробітництва вітчизняних університетських 

організацій. І така ситуація не є випадковою, оскільки законодавством 

України означений напрям не передбачено (Закон України «Про вищу освіту, 

2014).  

Разом із тим зауважимо, що розвитком міжнародного співробітництва в 

аспекті забезпечення якості вищої освіти опікується інша вітчизняна 
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організація – Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 

(НАЗЯВО). 

Місія Агентства полягає в каталізації позитивних змін у галузі вищої 

освіти й формуванні культури її якості. Основні стратегічні цілі НАЗЯВО 

реалізуються в таких напрямах: 

 забезпення якості освітніх послуг: 

- імплементація ефективної процедури акредитації освітніх програм; 

- надання консультативно-інформаційної підтримки внутрішнім 

системам забезпечення якості освіти в закладах вищої освіти та 

здійснення бенчмаркінгу локальних систем якості; 

- узгодження стандартів і розроблення критеріїв забезпечення якості 

вищої освіти з урахуванням прогресивних здобутків світового й 

національного досвіду; 

 забезпчення якості результатів наукових досліджень: 

- формування політики доброчесності наукових досліджень шляхом 

імплементації ефективних та прозорих процедур, нетерпимість до 

проявів псевдонауки; 

- імплементація процедур атестації наукових кадрів, що відповідають 

кращим європейським стандартам; 

- здійснення акредитації спеціалізованих учених рад; 

 здійснення системного впливу діяльності Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти: 

- здійснення моніторингу й аналізу результатів діяльності ЗВО щодо 

забезпечення якості вищої освіти шляхом проведення акредитаційних 

процедур та атестації наукових кадрів; 

- фасилітація інтеграції системи вищої освіти України в світовий 

освітній та дослідницький простір шляхом налагодження співпраці з 

іноземними агентствами із забезпечення якості, заохочення закладів 

вищої освіти до міжнародної співпраці й визнання академічних та 

наукових ступенів, здобутих у закордонних ЗВО; 
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- налагодження партнерських стосунків між усіма стейкхолдерами 

процесу забезпечення якості вищої освіти через установлення 

взаємоповаги у відносинах, довіри й відкритості в комунікації; 

- заохочення вітчизняних ЗВО до участі в міжнародних освітньо-

наукових рейтингах; 

- імплементація передового світового досвіду зі збереженням 

національних освітніх традицій; 

- формування власного позитивного іміджу за допомогою встановлення 

довіри до Агентства з боку учасників освітнього процесу та 

стейкхолдерів (Національне агентство із забезпечення якості вищої 

освіти. Місія та стратегія Агентства). 

Отже, як видно з окреслених вище стратегічних напрямів діяльності 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, важливою 

складовою є налагодження міжнародного співробітництва саме в сфері 

забезпечення якості вищої освіти. При цьому НАЗЯВО на лише виступає 

активним суб’єктом міжнародного співробітництва, співпрацюючи з 

міжнародними агентствами із забезпечення якості вищої освіти, а й заохочує 

вітчизняні ЗВО до такої співпраці. 

Принагідно зауважимо, що одним із шляхів долучення українських 

закладів вищої освіти до процедур забезпечення якості європейського рівня є 

членство в Європейській асоціації університетів. ЄАУ пропонує такі 

категорії членства: 

 повне індивідуальне членство (individual full members); 

 асоційоване індивідуальне членство (individual associate members); 

 повне колективне членство (individual full members); 

 асоційовано колективне членство (individual full members) (EUA. Types 

of membership). 

Згідно з політикою ЄАУ, як було зауважено в наших попередніх 

розвідках, повним індивідуальним членом може стати заклад вищої освіти, 

що провадить науково-дослідну діяльність, пропонує програми підготовки 
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фахівців двох або трьох рівнів (бакалавр, магістр, доктор філософії), отримує 

пряме державне фінансування й функціонує безперервно протягом п’яти 

років. Повні індивідуальні члени мають доступ до всіх послуг та конференцій 

Європейської асоціації університетів, право голосу в Генеральній Асамблеї 

ЄАУ та можливість проводити вибори (Дацко, 2018а).  

Відповідно, асоційованим індивідуальним членом може бути заклад 

вищої освіти, який здійснює професійну підготовку на першому та другому 

рівнях вищої освіти (бакалавр, магістр), але не відповідає критерію 

«здійснення науково-дослідної діяльності», установленому для повних 

членів. Асоційовані індивідуальні члени мають доступ до всіх послуг та 

конференцій ЄАУ, але не мають права голосу в Генеральній Асамблеї ЄАУ 

та можливості проводити вибори (там само). 

Повними колективними членами можуть бути національні конференції 

ректорів, що представляють університети країни і мають право подавати 

заявку на повне колективне членство.  

Стати асоційованим колективним членом може будь-яка європейська 

мережа закладів вищої освіти за умови достатньо широкого європейського 

представництва. Крім цього, право на асоційоване членство мають 

національні асоціації інших закладів вищої освіти, рекомендовані повним 

колективним членом цієї країни (EUA. Types of membership). 

Слід наголосити, що університетські професійні організації, зацікавлені 

в міжнародному (європейському) співробітництві в галузі вищої освіти, 

можуть претендувати на «афілійований» статус, що надасть їм можливість 

брати участь у роботі ЄАУ, відповідних конференціях та проєктах, а також 

користуватися послугами й інформацією. 

У цьому контексті зауважимо, що досліджувані в даному розділі 

вітчизняні університетські організації не входять до складу Європейської 

асоціації університетів як колективні члени, однак окремі заклади вищої 

освіти (перелік яких подано в Додатку Е) виступають індивідуальними 

повними або асоційованими членами ЄАУ. 
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Зокрема, станом на 2018 рік, згідно з інформацією, представленою на 

сайті Європейської асоціації університетів (EUA. Member directory), 

індивідуальними членами Європейської асоціації університетів є 26 

українських закладів вищої освіти. 

Також наголосимо, що членство в Європейській асоціації університетів 

надає закладам вищої освіти такі переваги: 

 можливість регулярного ознайомлення з оновленою інформацією 

про розвиток ЄПВО та Європейського дослідницького простору; 

 право участі в широкому колі щорічних наукових (конференцій) 

та тематичних заходів із відомими вченими міжнародного та європейського 

рівня; 

 право участі в проєктах і наукових дослідженнях; 

 можливість участі в семінарах та майстер-классах, а також у 

корпоративних заходах усіх видів; 

 можливість здійснювати обмін думками щодо актуальних 

тенденцій та прогресивних практик із різних галузей із колегами та 

провідними експертами; 

 доступ до регулярних публікацій, звітів та результатів ключових 

досліджень у галузі вищої освіти; 

 право на членство в Раді ЄАУ з докторської освіти; 

 можливість пройти оцінювання ЗВО у межах Програми 

інституційного оцінювання за пільговою ціною (Відділ міжнародних зв’язків 

Буковинського державного медичного університету. Європейська Асоціація 

Університетів). 

Попри той факт, що деякі українські заклади вищої освіти є 

індивідуальними членами Європейської асоціації університетів, е-листування 

та он-лайн інтерв’ю зі співробітниками міжнародних відділів означених 

закладів дали змогу констатувати, що українські ЗВО не беруть активної 
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участі у процесі формування європейської освітньої політики та Програмі 

інституційного оцінювання. 

З огляду на такі міркування доцільним бачиться розроблення 

прогностичної моделі розвитку вітчизняних університетських організацій із 

метою їх перетворення на активних учасників процесу формування 

національної освітньої політики та партнерів відповідних європейських 

асоціацій. 

Означена модель складається з низки блоків: цільового, аналітичного, 

організаційно-процесуального та результативного (див. рис. 3.1). 

У межах цільового блоку визначено провідну мету прогностичної 

моделі – перетворення вітчизняних університетських організацій на активних 

учасників процесу формування національної освітньої політики та партнерів 

відповідних європейських асоціацій. 

Аналітичний блок передбачає аналіз наявних можливостей та перешкод 

у досягненні окресленої мети. Означений блок містить сукупність чинників, 

що потенційно можуть перешкоджати розвиткові означених організацій, а 

саме:  

 суспільно-політичні – відсутність політичної волі щодо надання 

повноцінних повноважень вітчизняним університетським громадським 

організаціям як учасникам процесу формування освітньої політики; 

відсутність активізму членів досліджуваних організацій в означеному 

процесі;  

 соціально-економічні – брак належного фінансування означених 

громадських організацій;  

 нормативно-правові – відсутність підзаконних актів, що визначають 

статус досліджуваних організацій та регулюють їх участь у формуванні 

державної освітньої політики й надання їм державної підтримки;  
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Рис. 3.1. Прогностична модель розвитку вітчизняних університетських 

організацій 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ КОМПОНЕНТ 

Результат – перетворення вітчизняних університетських організацій на активних 

учасників процесу формування національної освітньої політики та партнерів 

європейських асоціацій 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ 

Імплементація низки кроків 

ЦІЛЬОВИЙ КОМПОНЕНТ 

Мета – перетворення вітчизняних університетських організацій на активних 

учасників процесу формування національної освітньої політики та партнерів 

відповідних європейських асоціацій 

АНАЛІТИЧНИЙ КОМПОНЕНТ 

Групи чинників 

Суспільно-

політичні 

Соціально-

економічні 

Нормативно-

правові 

Адмініст-

ративні 

Культурно

-освітні 

На національному рівні 

- удосконалення законодавства; 

- збільшення фінансування;  

- підвищення прозорості 

діяльності вітчизняних 

університетських організацій;  

- розвиток міжнародного 

співробітництва  

 

На інституційному рівні 

- розвиток інституційної 
мобільності;  

- розвиток індивідуальної 

мобільності;  

- розвиток науково-дослідної та 

інноваційної діяльності;  

- дисемінація позитивного 

досвіду ЗВО щодо членства в 

ЄАУ;  

- створення у вітчизняних ЗВО 

умов для міжнародної співпраці 

тощо 
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 адміністративні – надмірна централізація, формалізація й 

регламентація процесу прийняття рішень на державному рівні; 

недостатній рівень обізнаності адміністрації українських ЗВО з 

можливостями і перевагами членства в університетських організаціях 

національного та європейського рівня; 

 культурно-освітні – відсутність у більшості вітчизняних ЗВО бажання 

брати участь у формуванні освітньої політики як членів громадських 

організацій; відсутність бажання та фінансової спроможності більшості 

вітчизняних ЗВО брати участь у діяльності європейських освітніх 

організацій, зокрема і ЄАУ, та Програмі інституційного оцінювання; 

відсутність у більшості вітчизняних ЗВО систем внутрішнього 

забезпечення якості, що відповідає вимогам Європейських стандартів 

та рекомендацій із забезпечення якості вищої освіти; відсутність у 

науково-педагогічного персоналу та здобувачів освіти вітчизняних 

ЗВО досвіду міжнародної співпраці з проблем забезпечення якості 

вищої освіти; відсутність критичної маси ЗВО, які мають досвід участі 

в міжнародних проєктах. 

У межах організаційно-процесуального блоку окреслено послідовність 

кроків, імплементація яких сприятиме перетворенню вітчизняних 

університетських організацій на активних учасників процесу формування 

національної освітньої політики та партнерів відповідних європейських 

асоціацій. Означені кроки мають бути одночасно реалізовані на 

національному та інституційному рівнях. 

На національному рівні необхідним є:  

 удосконалення законодавства в галузі вищої освіти, зокрема щодо 

визначення статусу досліджуваних організацій та механізмів їх участі у 

формуванні державної освітньої політики, а також механізмів участі 

закладів вищої освіти в означених організаціях;  
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 збільшення обсягів державного фінансування закладів вищої освіти, 

зокрема щодо підтримки їх інноваційного розвитку та науково-

дослідної діяльності; 

 підвищення прозорості діяльності національних професійних об’єднань 

у сфері вищої освіти/національних асоціацій закладів вищої освіти, 

зокрема через оприлюднення на сайті організації актуальної інформації 

про напрями її діяльності, публікації звітів про діяльність національних 

організацій, у тому числі й міжнародну; 

 налагодження міжнародної співпраці національних асоціацій закладів 

вищої освіти з Європейською асоціацією університетів та її 

партнерами. 

На інституційному рівні доцільним бачиться: 

 розвиток інституційної мобільності; 

 розвиток індивідуальної мобільності здобувачів вищої освіти, науково-

педагогічних кадрів та адміністрації закладів вищої освіти; 

 активізація науково-дослідної та інноваційної діяльності; 

 поширення позитивного досвіду вітчизняних закладів вищої освіти 

щодо членства в Європейській асоціації університетів через 

оприлюднення на сайтах університетів-членів ЄАУ інформації про 

міжнародну діяльність у цьому напрямі (участь у конференціях ЄАУ, 

Програмі інституційного оцінювання, спільних проєктах та наукових 

дослідженнях); 

 створення в українських закладах вищої освіти умов для міжнародної 

співпраці, зокрема за допомогою покращення матеріально-технічної 

бази ЗВО та збільшення в закладах кількості науково-педагогічних 

працівників, які володіють англійською мовою як мовою міжнародної 

комунікації та наукових досліджень на рівні В2. 

Результативний блок розробленої нами моделі містить прогнозований 

результат – перетворення вітчизняних університетських організацій на 
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активних учасників процесу формування національної освітньої політики та 

партнерів європейських асоціацій. 

Таким чином, аналіз сучасного стану розвитку вітчизняних 

університетських організацій – «Асоціації університетів України» та «Спілки 

ректорів вищих навчальних закладів України» засвідчив наявність нагальної 

потреби в удосконаленні їх внутрішньополітичної та зовнішньополітичної 

діяльності з урахуванням прогресивних здобутків зарубіжного досвіду, 

насамперед Європейської асоціації університетів. У цьому контексті 

доцільною бачиться імплементація низки послідовних кроків: на 

національному рівні: удосконалення законодавства в галузі вищої освіти; 

збільшення обсягів державного фінансування ЗВО; підвищення прозорості 

діяльності вітчизняних університетських організацій; розвиток міжнародного 

співробітництва вітчизняних університетських організацій із Європейською 

асоціацією університетів та її партнерами; на інституційному рівні: розвиток 

інституційної мобільності; розвиток індивідуальної мобільності здобувачів 

вищої освіти, науково-педагогічних кадрів та ЗВО; розвиток науково-

дослідної та інноваційної діяльності; дисемінація позитивного досвіду 

вітчизняних ЗВО щодо членства в Європейській асоціації університетів; 

створення у вітчизняних закладах вищої освіти умов для міжнародної 

співпраці тощо. 

 

Висновки до розділу 3 

 

У розділі визначено нормативні засади та напрями діяльності вітчизняних 

громадських організацій – «Асоціації університетів України» та «Спілки 

ректорів вищих навчальних закладів України», що здійснюють вплив на 

формування освітньої політики нашої держави й окреслено перспективні 

напрями розвитку їх діяльності з урахуванням європейського досвіду на основі 

прогностичної моделі. 
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Аналіз статуту «Асоціації університетів України» дозволив визначити 

мету й провідні завдання означеної організації, а саме: об’єднання зусиль 

закладів вищої освіти та науково-дослідних установ у розвиткові всіх 

напрямів діяльності ЗВО; сприяння вдосконаленню національної 

нормативно-правової бази з урахуванням міжнародного досвіду; 

популяризація національних академічних традицій у світовому науково-

освітньому просторі; посилення міжнародного співробітництва членів 

Асоціації; сприяння розвиткові інноваційної діяльності закладів вищої освіти 

задля досягнення сталого економічного розвитку; розкриття 

інтелектуального потенціалу членів Асоціації; підготовка рекомендацій щодо 

модернізації вітчизняної вищої освіти; активізація мобільності науково-

педагогічних працівників. 

Відповідно, завдання «Спілки ректорів вищих навчальних закладів 

України» полягають в захисті прав і представництві інтересів закладів вищої 

освіти; налагодженні комунікації з органами державної влади, місцевого 

самоврядування, професійними організаціями, громадськими об’єднаннями 

та іншими організаціями; розвиток громадсько-державного партнерства в 

галузі вищої освіти, наукової й міжнародної діяльності, а також 

міжнародного співробітництва в означеній сфері. 

Порівняльний аналіз провідних напрямів діяльності «Асоціації 

університетів України» та «Спілки ректорів вищих навчальних закладів 

України» дозволив дійти висновку щодо більшої узгодженості діяльності 

«Спілки ректорів вищих навчальних закладів України» з цільовими 

пріоритетами досліджуваної нами Європейської асоціації університетів у 

питаннях забезпечення якості вищої освіти, розвитку науково-дослідної та 

інноваційної діяльності. 

З’ясовано, що міжнародна співпраця є важливим напрямом діяльності 

вітчизняних університетських організацій, однак, поряд із такими важливими 

аспектами міжнародного співробітництва, як мобільність здобувачів вищої 

освіти та науково-педагогічного персоналу, спільна науково-дослідна 
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діяльність, участь у наукових заходах, обмін навчальними матеріалами та 

інформацією і професійний розвиток, відсутній такий аспект, як 

забезпечення якості вищої освіти. Показано, що проблемами розвитку 

міжнародної співпраці у сфері забезпечення якості вищої освіти в Україні 

опікується Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. 

Застосування методу прогностичного аналізу та емпіричних методів 

дозволило визначити перспективні напрями розвитку діяльності вітчизняних 

університетських організацій із урахуванням європейського досвіду. З цією 

метою було розроблено прогностичну модель, яка враховує сукупність 

чинників, що потенційно можуть перешкоджати розвиткові означених 

організацій (суспільно-політичні, соціально-економічні, нормативно-правові, 

адміністративні, культурно-освітні), та містить послідовність кроків, 

реалізація яких сприятиме перетворенню вітчизняних університетських 

організацій на активних учасників процесу формування національної 

освітньої політики та партнерів відповідних європейських асоціацій. 

Основний зміст розділу висвітлено в таких публікаціях авторки (Дацко, 

2014б; 2016в; 2018а; Datsko, 2017c). 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі цілісно з’ясовано теоретичні та практичні 

засади діяльності Європейської асоціації університетів у контексті 

формування регіонального освітнього простору. Отримані результати 

засвідчили досягнення мети й успішне вирішення завдань дослідження, що 

слугує підставою для формулювання таких висновків: 

1. Схарактеризовано стан розробленості досліджуваної проблеми у 

вітчизняному науковому дискурсі за допомогою виокремлення й 

характеристики низки взаємопов’язаних та взаємообумовлених аспектів її 

розгляду: 1) інтеграційні процеси в межах формування Європейського 

простору вищої освіти; 2) діяльність організацій-суб’єктів формування 

освітньої політики в Європейському просторі вищої освіти; 3) забезпечення 

якості вищої освіти в Європейському просторі вищої освіти; 

4) інтернаціоналізація вищої освіти. Закцентовано на наявності тенденції 

щодо формування в досліджуваній сфері міждисциплінарного наукового 

дискурсу, проявами якого є інтенсифікація наукових досліджень у галузі 

філософії освіти, порівняльної педагогіки, педагогіки вищої школи, соціології 

освіти, економіки освіти, історії освіти, політології та освітнього 

менеджменту, присвячених різним аспектам європейської інтеграції, що в 

сукупності дозволяють сформувати цілісне уявлення про досліджуваний 

феномен.  

На основі конкретизації ключових понять дослідження («регіон», 

«простір», «освітній простір», «регіональний освітній простір», 

«регіоналізм», «регіоналізація», «регіоналізація освітнього простору») 

окреслено концептуальні підходи до формування регіонального освітнього 

простору, а саме: функціональний (стосується перспектив регіоналізації й 

зосереджується на практичній діяльності закладів вищої освіти та освітніх 

систем), організаційний (стосується організаційної архітектури, що 

еволюціонує у процесі імплементації регіоналізаційних ініціатив) та 
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політичний (стосується політичної волі та стратегій, які ставлять ініціативи 

щодо вищої освіти на порядок денний органів, що ухвалюють управлінські 

рішення).  

2. З’ясовано, що передумовами розвитку Європейської асоціації 

університетів стало: створення національних конференцій керівників 

університетів у Швейцарії, Австрії та Великій Британії; промова В. Черчілля 

в Цюріху про «Сполучені Штати Європи» (1946 р.); Гаазький конгрес із 

питань європейського співробітництва (1948 р.); підписання Брюссельського 

договору про підтримку культурних обмінів та колективну оборону (1948 р.); 

створення Ради Європи (1949 р.); створення Західноєвропейського Союзу 

(1954 р.); підписання Римського договору (1957 р.). 

Виокремлено етапи розвитку Європейської асоціації університетів: 

1) започаткувальний (1959 – 1973) – створення неурядової організації 

«Конференція ректорів країн Європи», що стала підґрунтям для утворення 

Європейської асоціації університетів; заснування національних організацій 

«Конференція ректорів» у низці західноєвропейських країн – Норвегії, 

Швеції, Італії, Австрії; 2) об’єднувальний (1974 – 2000) – налагодження 

міжнародної співпраці «Конференції ректорів країн Європи» зі 

східноєвропейськими, латиноамериканськими та китайськими 

університетами; 3) інституційний (2001 – дотепер) – утворення Європейської 

асоціації університетів шляхом злиття двох організацій «Конференції 

ректорів країн Європи» та «Конфедерації конференцій ректорів 

Європейського Союзу»; формування європейської освітньої політики у сфері 

забезпечення якості вищої освіти, розвиток наукових досліджень та 

зміцнення міжнародної співпраці. 

3. Окреслено практичні засади діяльності Європейської асоціації 

університетів у контексті формування регіонального освітнього простору. 

Доведено, що ЄАУ виступає одним із потужних агентів впливу на 

формування освітньої політики в європейському регіоні. Як незалежний 

стейкхолдер Європейська асоціація університетів лобіює інтереси закладів 
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вищої освіти шляхом моніторингу та впливу на освітньо-політичні процеси й 

ухвалення рішень на європейському рівні. У тісній співпраці зі своїми 

членами із 49 країн Європи, європейськими та міжнародними партнерами, 

ЄАУ бере участь у формуванні освітньої політики щодо забезпечення якості, 

розвитку академічної мобільності, безперервного навчання, відстеження 

результатів працевлаштування здобувачів освіти, визнання професійних 

кваліфікацій, що належать до компетенції ЄС і міжнародних торгівельних 

угод, а також дигіталізації освіти. 

З’ясовано, що в межах групи Є4, до складу якої входить і ЄАУ, 

Асоціація реалізує спільні проєкти, насамперед, із забезпечення якості вищої 

освіти, із такими партнерами, як Європейська асоціація із забезпечення якості 

вищої освіти, Європейський студентський союз та Європейська асоціація 

закладів вищої освіти. У процесі формування європейської освітньої 

політики ЄАУ тісно співпрацює з Європейською Комісією, Європарламентом, 

Радою Європи, Європейською асоціацією міжнародної освіти, Європейським 

реєстром забезпечення якості вищої освіти та низкою інших стейкхолдерів. З 

метою підвищення привабливості європейської вищої освіти та наукових 

досліджень у всьому світі й обговорення ключових тем в означеній сфері 

Європейська асоціація університетів взаємодіє з такими міжнародними 

партнерами, як Асоціація африканських університетів, Асоціація арабських 

університетів, Американська рада з питань освіти тощо. 

Визначено внесок Європейської асоціації університетів у процес 

забезпечення якості вищої освіти в Європейському просторі вищої освіти 

крізь призму діяльності незалежного агентства із забезпечення якості – 

Програми інституційного оцінювання, що входить до Європейського реєстру 

забезпечення якості вищої освіти та є повноправним членом Європейської 

асоціації із забезпечення якості вищої освіти. 

Показано, що Програма інституційного оцінювання слугує орієнтиром 

для інших асоціацій, оскільки являє собою приклад незалежного агентства, 

що здійснює оцінювання якості не на рівні освітніх програм, а на рівні 
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інституцій, і сама  проходить регулярну зовнішню акредитацію з боку 

Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти. 

Висвітлено роль Європейської асоціації університетів у реформуванні 

досліджуваного феномену. Простежено еволюцію пріоритетів ЄАУ в 

означеному напрямі. Доведено, що в сучасних умовах реформи в галузі 

докторської освіти спрямовані на вдосконалення інституційних структур 

докторської освіти та нарощування дослідницької спроможності 

університетів; забезпечення якості програм докторської підготовки; 

урізноманітнення моделей наукового керівництва; розвиток міжнародної й 

міжгалузевої мобільності та міжінституційної співпраці; подальше 

запровадження спільних докторських ступенів, насамперед, міжнародних; 

вироблення етосу дослідницької доброчесності; дигіталізацію докторської 

освіти тощо. 

Висвітлено напрями діяльності Ради ЄАУ з докторської освіти, що 

представляє інтереси європейської академічної та наукової громади в 

Європейському просторі вищої освіти та Європейському дослідницькому 

просторі, шляхом налагодження співпраці й обміну передовим досвідом 

серед своїх членів. Окреслено форми організації означеної взаємодії, 

ініційовані Радою ЄАУ з докторської освіти задля реалізації окресленої мети: 

основні події (flagship events), тематичні групи, Інтернет-форум «Докторські 

дебати», регулярний інформаційний бюлетень, збір інформації та моніторинг 

і лобіювання політичних інтересів.  

4. Визначено актуальний стан та перспективи розвитку діяльності 

вітчизняних університетських організацій в умовах реалізації засад 

Болонського процесу в Україні. У контексті визначення актуального стану 

схарактеризовано нормативні засади та напрями діяльності вітчизняних 

громадських організацій – «Асоціації університетів України» та «Спілки 

ректорів вищих навчальних закладів України». Констатовано, що в сучасних 

умовах означені організації здійснюють певний вплив на формування освітньої 

політики нашої держави через налагодження комунікації з органами державної 
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влади, місцевого самоврядування, професійними організаціями, громадськими 

об’єднаннями та іншими організаціями; розвиток громадсько-державного 

партнерства в галузі вищої освіти, наукової й міжнародної діяльності, а також 

міжнародне співробітництво.  

Розроблено прогностичну модель, у якій окреслено чинники, що 

потенційно можуть перешкоджати розвиткові означених організацій, та 

послідовність кроків, імплементація яких дозволить перетворити українські 

університетські організації на активних учасників процесу формування 

національної освітньої політики та партнерів відповідних європейських 

асоціацій. 

Проведене дослідження не вичерпує усіх аспектів окресленої проблеми. 

На подальше вивчення заслуговують проблеми діяльності інших 

європейських асоціацій, що входять в групу Є-4 забезпечення Болонського 

процесу, наприклад Європейської асоціації із забезпечення якості вищої 

освіти та Європейської асоціації закладів вищої освіти. 
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Додаток В 

Таблиця В.1 

Історія програм CRE (до утворення ЄАУ) 

Початок/ 

кінець 
Програма Цілі Партнери Продукти 

1969- Конференції та 

Генеральні 

асамблеї 

(Conferences and 

General 

Assemblies) 

Надання 

можливостей 

для обговорення 

членами CRE 

проблем, 

пов’язаних із 

управлінням 

університетом 

Університети-

члени та 

уряди, іноді 

інші 

організації 

Ключові 

промови, 

робочі 

доповіді, 

опитування, 

публікації 

1979- Семінар з 

управління 

(Management 

Seminar) 

Ознайомлення 

керівників 

університетів із 

актуальними 

проблемами 

вищої освіти та 

розвиток їхньої 

здатності до 

стратегічного 

менеджменту 

Програма 

інституційного 

менеджементу 

у вищій освіті 

ОЕСР, 

університети-

члени 

Кейси, 

документи зі 

стратегічного 

менеджменту 

закладів 

вищої освіти 

1983- Історія 

університетів 

Європи (A 

History of the 

University in 

Europe) 

Висвітлення 

культурного та 

соціального 

внеску 

університетів 

Європи 

60 істориків, 6 

Європейських 

фондів, 

видавництва 

2 з 4 томів 

(500 сторінок 

кожний), 

перекладені 

4 мовами 

1987-

1996 

Колумб 

(Columbus)  

Розвиток 

співпраці в 

управлінні 

університетами 

між ЗВО Європи 

та Латинської 

Америки 

60 латино-

американських 

ЗВО, 25 

європейських 

ЗВО, 

ЮНЕСКО, ЄС, 

уряди, фонди  

Конференції, 

семінари, 

мережі, 

проєкти, 

рекомендації, 

публікації, 

веб-сайти 
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1987- Трансатлантичний 

діалог 

(Transatlantic 

Dialogue) 

Об’єднати 

лідерів 

європейських 

університетів та 

їхніх колег із 

Північної 

Америки задля 

обміну ідеями й 

досвідом 

розв’язання 

актуальних 

проблем 

Американська 

рада з освіти 

(American 

Council of 

Education), 

AUCC 

(Канада), 

європейські 

ЗВО  

Кейси, 

доповіді, ідеї 

для нових 

проєктів 

1988-

1999 

Копернік 

(Copernicus) 

Підтримка 

зусиль ЗВО 

щодо захисту 

довкілля та 

сприяння 

сталому 

розвиткові 

ЮНЕСКО, 

студентські 

об’єднання, 

університети-

члени  

Хартія, 

посібники 

для 

викладачів та 

матеріали-

кейси для 

сталого 

розвитку 

права, 

економіки й 

охорони 

здоров’я, 

інші 

публікації, 

семінари 

1988-

1995 

Формум 

Університет/ 

Виробництво 

(University/ 

Industry Forum) 

Визначити 

спільні питання 

для обговорення 

між 

університетами 

та бізнесовими 

структурами 

Робоча група з 

питань освіти 

Європейського 

круглого столу 

представників 

промислового 

сектору 

Три доповіді 

щодо 

професійної 

підготовки та 

навчання 

1993- Академічна сила 

(Academic 

Taskforce)  

Надання 

підтримки 

університетам в 

різних частинах 

Європи в різні 

часи 

ЮНЕСКО/ 

СЕПЕС, 

Світовий Банк, 

ЄС, уряди, 

фонди, 

університети-

члени 

Мережування 

ЗВО 

(наприклад, у 

колишній 

Югославії), 

проєкти, 

тренінги 
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1993-

1994 

Спільний проєкт з 

(колишнім) 

Комітетом по 

зв’язкам (пізніше 

Конфедерацією) 

(Joint project with 

(former) Liaison 

Committee (later 

Confederation) 

Виявлення рівня 

розвитку 

Європейської 

політики в ЗВО 

на основі 

Меморандума 

ЄС  

Комітет по 

зв’язкам, ЄС 

Доповіді, 

кейси, 

семінари 

1994- Інституційне 

оцінювання 

(Institutional 

evaluation) 

Надання 

допомоги 

університетам-

членам в аналізі 

їхніх цілей, 

урахуванні 

можливостей та 

перепон, та 

покращення 

здатності до 

змін 

Університети, 

які підлягають 

оцінюванню, 

експерти, 

Європейські 

агентства із 

забезпечення 

якості, інші 

організації 

Програми 

оцінювання, 

візити, звіти, 

поради, 

рекомендації, 

доповіді, 

посібники, 

семінари 

тощо  

1994-

1995 

Європейська 

згуртованість 

(European 

Cohesion) 

Порівняння 

північно-

європейських та  

південно-

європейських 

практик 

стратегічного 

управління 

університетом 

 

Європейський 

центр 

стратегічного 

менеджменту 

університетів, 

ЄС, Фонд La 

Caixa, 50 

університетів-

членів 

9 семінарів із 

проблем 

управління 

якістю, 

автономії, 

оцінювання 

та 

фінансування 

1995- Нові технології 

(New 

Technologies) 

Здійснення 

моніторингу 

використання 

ІКТ у 

викладанні та 

навчанні й 

надання 

стратегії 

університетам-

членам для 

розвитку та 

оцінювання 

ЄС, Coimbra 

Group, 

Europace, 

Columbus, 

Scienter, ACE, 

Politecnico di 

Torino, 60 

університетів 

членів 

2 випуски 

CREdoc, 1 

CREguide на 

основі 

результатів 

семінарів, 

опитувань та 

візитів, 

анкета само-

оцінювання 
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Продовження табл. В.1 
 

1995- Фінансування 

(Financing) 

Надання 

допомоги ЗВО у 

визначенні 

джерел 

фінансування, а 

також стратегій 

отримання 

доступу до них, 

і моніторинг 

стратегій витрат  

ЄС, Уряд 

Швейцарії, 

ОЄСР (IMHE), 

HUMANE 

(мережа 

університетських 

адміністраторів), 

50 університетів-

членів 

CREdoc, 

CREguide, 

засідання 

робочих груп, 

семінари 

щодо 

валідації 

1996- Европейські 

стратегії 

(European 

Strategies) 

Здійснення 

моніторингу 

дотримання 

Європейських 

стратегій у 

межах програми 

SOCRATES  

Центр 

професійних та 

університетських 

досліджень 

Кассель (Zentrum 

für Berufs- und 

Hochschul-

forschung 

Kassel),ЄС, уряд 

Швейцарії, 

ESMU, 

Конфедерація, 

ACA, 120 

університетів 

Аналіз 2200 

Європейських 

політичних 

заяв, візити, 5 

конференцій, 

публікації, 

звіт для 

Комітету з 

освіти ЄС 

1994-

1997 

Валідація 

навчання в 

cтатистиці 

(Learning 

Validation in 

Statistics) 

Розроблення та 

перевірка 

програмного 

забезпечення 

для 

самооцінювання 

Statistics для 

інженерів 

ЄС, Європейське 

товариство з 

інженерної 

освіти (European 

Society for 

Engineering 

Education), CRE, 

технічні 

університети 

Інструменти 

оцінювання 

для градації 

знань у 

статистиці на 

основі 

самооціню-

вання 

1997-

1998 

Діалог зі стейк-

холдерами 

(Dialogue with 

Stakeholders) 

Здійснення 

аналізу зв’язків 

університетів зі 

стейкхолдерами 

на 

регіональному 

рівні  

ЄС, ERT, 20 

європейських 

регіонів на чолі з 

їх 

університетами 

20 

досліджень-

кейсів, аналіз 

документів 

Генеральної 

Асамблеї 
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Продовження табл. В.1 
 

1998- Обсерваторія 

Великої Хартії 

(Magna Charta 

Observatory) 

Здійснення 

моніторингу 

імплементації 

принципів 

Великої Хартії 

(підписаної в 

1988 р.) 

Болонський 

університет, за 

підтримки 

італійських 

банків 

Включення в 

законодавство 

Італії 

Обсерваторії 

в квітні 2000 

р. 

Постійно Послуги 

членам 

(Інформація, 

публікації, веб-

сайт) (Service to 

Members 

(Information, 

Publications, 

Website)) 

Поширення 

інформації – 

загальної 

(CREinfo), 

фокусованої 

(CREdossiers), 

специфічної 

(CREdocs and 

CREguides) 

Університет 

Женеви 

Публікації та 

веб-сайт 

Систематизовано автором на основі (Nyborg, 2014) 
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Додаток Ґ 

Логотипи ЄАУ 
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Додаток Д 

Логотип Ради ЄАУ з докторської освіти 
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Додаток Е 

Українські університети-члени Європейської асоціації 

університетів станом на 2018 р. (EUA. Member directory) 

П
о
в
н

і 
ч
л
ен

и
 

№ Назва Місцезнаходження 

1. Буковинський державний медичний університет Чернівці 

2. Донецький національний університет Донецьк 

3. Донецький національний університет економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Бара 

Кривий Ріг 

4. Східноєвропейський національний університет імені 

Лесі Українки 

Луцьк 

5. Національний університет «Львівська політехніка» Львів 

6. Національний педагогічний університет імені 

М. П. Драгоманова 

Київ 

7. Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут» 

Харків 

8. Національний університет «Одеська юридична 

академія» 

Одеса 

9. Національний університет «Києво-Могилянська 

академія» (НаУКМА) 

Київ 

10. Одеська національна академія харчових технологій Одеса 

11. Одеський національний університет імені 

І. І. Мечникова 

Одеса 

12. Одеський національний морський університет Одеса 

13. Одеський національний політехнічний університет Одеса 

14. ДВНЗ «Ужгородський національний унівеситет» Ужгород 

15. Сумський державний університет Суми 

16. Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка 

Київ 

17. Тернопільський національний технічний університет 

імені Івана Пулюя 

Тернопіль 

18. Тернопільський національний економічний університет Тернопіль 

19. Університет банківської справи Національного банку 

України 

Київ 

20. Харківський національний університет імені 

В. Н. Каразіна 

Харків 

21. Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника 

Івано-Франківськ 

22. Вінницький національний технічний університет Вінниця 

23. Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого 

Харків 

А
со

ц
ій

о
в
а

н
і 

ч
л
ен

и
 24. Університет імені Альфреда Нобеля Дніпро 

25. Київський університет імені Бориса Грінченка Київ 

26. Тернопільський держаний медичний університет імені 

І. Я. Горбачевського 

Тернопіль 
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Додаток Ж 

Список праць здобувача 

Статті в наукових фахових виданнях України 

1. Дацко, О. В. (2013а). Забезпечення якості вищої освіти в 

діяльності Європейської асоціації університетів: змістові аспекти. 

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 7 (33), 3-14.  

2. Дацко, О. В. (2015). Інституційна програма оцінювання як 

складова діяльності Європейської асоціації університетів у сфері 

забезпечення якості вищої освіти. Педагогіка формування творчої 

особистості у вищій і загальноосвітній школах, 45 (98), 445-451. 

3. Дацко, О. В. (2018а). Можливості використання досвіду 

Європейської асоціації університетів у практиці вітчизняних закладів освіти. 

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 6 (80), 3-13. 

4. Дацко, О. В. (2013б). Розвиток Європейської асоціації 

університетів: до історії питання. Педагогічні науки: теорія, історія, 

інноваційні технології, 4 (30), 93-100. 

5. Дацко, О. В. (2016а). Співпраця Європейської асоціації 

університетів з арабськими та африканськими освітніми організаціями у 

сфері забезпечення якості вищої освіти. Наукові записки Бердянського 

державного педагогічного університету, Вип. 3, 188-194. 

6. Дацко, О. В. (2017а). Участь Європейської асоціації університетів 

у формуванні освітньої політики регіону. Педагогічні науки: теорія, історія, 

інноваційні технології, 5 (69), 14-25. 

7. Datsko, О. V. (2018). Cooperation of European University 

Association with European educational organizations: modern trends. Педагогічні 

науки: теорія, історія, інноваційні технології, 4 (78), 3-10. 

Стаття в іноземному науковому фаховому виданні 

8. Datsko, О. V. (2015a). Regional context of implementation of the 

Institutional Evaluation Programme of European University Association. Science 

and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III (31), Issue 61, 12-15. 
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Праці апробаційного характеру 

9. Дацко, О. В. (2017б). Від організацій-попередниць до 

Європейської асоціації університетів – історичний контекст. Матеріали I 

Міжнародної наукової конференції «Україна – ЄС: крос-культурні 

порівняння в освітніх дослідженнях», 22-23 травня 2017 р., (с. 47-49). Київ. 

10. Дацко, О. В. (2017в). Витоки ЄАУ – політичний вимір. Збірник 

тез і доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції «Педагогічна 

компаративістика і міжнародна освіта», 15-16 квітня 2017 р., (с. 180). Київ. 

11. Дацко, О. В. (2014а). Історичні особливості розвитку 

Європейської асоціації університетів. Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний 

та національний виміри змін», 4-5 березня 2014 р., Т. 1, (сс. 58-58). Суми. 

12. Дацко, О. В. (2018б). Діяльність Європейської асоціації 

університетів: витоки й сучасність. Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Наукові досягнення, відкриття та шляхи розвитку 

педагогічної науки», 25-26 травня 2018 р., (сс. 11-13). Запоріжжя. 

13. Дацко, О. В. (2016б). Діяльність Європейської асоціації 

університетів у сфері науково-дослідної роботи та інновацій. Матеріали 

Всеукраїнського науково-практичного семінару «Педагогічна 

компаративістика – 2016: освітні реформи та інновації у глобалізованому 

світі», 6 червня 2016 р., (сс. 137-140). Київ. 

14. Дацко, О. В. (2014б). Розвиток креативності у вищій освіті як 

напрям діяльності Європейської асоціації університетів. Матеріали XIII 

Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретико-практична 

спадщина А. С. Макаренка в контексті євроінтеграційних тенденцій 

вітчизняної освіти», 1-2 квітня 2014 р., (сс. 30-31). Полтава. 

15. Дацко, О. В. (2016в). Участь студентів у процесі забезпечення 

якості вищої освіти: досвід Європейської асоціації університетів. Матеріали 

Всеукраїнського науково-практичного семінару «Педагогічна 
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компаративістика – 2015: трансформації в освіті зарубіжжя та 

український контекст», 11 червня 2015 р., (сс. 164-166). Київ. 

16. Datsko, О. V. (2017a). Innovative research directions in EUA’s 

activity. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

«Вища школа в контексті євроінтеграційних процесів», 26-27 квітня 2017 р., 

(сс. 53-55). Черкаси. 

17. Datsko, О. V. (2014). Institutional Evaluation Programme of 

European University Association activity. Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції «Освітні інновації: філософія, психологія, 

педагогіка», 3 грудня 2014 р., Ч. 1, (сс. 35-37). Суми. 

18. Datsko, О. V. (2017b). European quality assurance forum as an 

example of European University Association activity. Матеріали IV 

Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток вищої 

освіти: глобальний та національний виміри змін», 6-7 квітня 2017 р., (сс. 35-

37). Суми. 

19. Datsko, О. V. (2015b). EUA’s partnership in higher education quality 

assurance. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції 

«Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка», 3 грудня 2015 р., Ч. 1, 

(сс. 209-212). Суми. 

20. Datsko, О. V. (2016a). Opportunities for higher education cooperation 

between the European University Association and the Association of Arab 

Universities. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри 

змін», 6-7 квітня 2016 р., Т. 1, (сс. 54-56). Суми. 

21. Datsko, О. V. (2017c). Participation of Ukrainian Universities in 

ATHENA project supported by EUA. Матеріали VI Міжнародного науково-

методологічного семінару «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у 

контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів», 18 травня 2017 р., 

(сс. 22-24). Хмельницький. 
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22. Datsko, О. V. (2016b). The development of Academic Writing skills 

in the conditions of EUA. Proceedings from the research and practical seminar 

“Methodology and methods of scientific research”, April 27, 2016, (pp. 11-12). 

Praha, Czech Republic. 

23. Datsko, О. V. (2015c). EUA-AAU dialogue as a contribution to the 

development of intercontinental higher education. Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в 

умовах глобалізації», Ч. ІІ, 4-5 грудня 2015 р., (сс. 107-108). Дніпропетровськ. 

 

Відомості про апробацію 

Основні положення та результати дослідження оприлюднено на 

наукових конференціях різних рівнів:  

міжнародних 

«Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний 

виміри змін» (Суми, 2014; 2016; 2017) – очна;  

«Теоретико-практична спадщина А. С. Макаренка в контексті 

євроінтеграційних тенденцій вітчизняної освіти» (Полтава, 2014) – очна; 

«Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка» (Суми, 2014; 

2015) – очна; 

«Вища школа в контексті євроінтеграційних процесів» (Черкаси, 2017) 

– заочна; 

«Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті 

глобалізаційних та інтеграційних процесів» (Хмельницький, 2017) – заочна; 

«Україна – ЄС: крос-культурні порівняння в освітніх дослідженнях» 

(Київ, 2017) – очна; 

«Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта» (Київ, 2017) – 

заочна; 

«Methodology and methods of scientific research» (Praha, Czech Republic, 

2016) – очна; 
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всеукраїнських 

«Педагогічна компаративістика – 2015: трансформації в освіті 

зарубіжжя та український контекст» (Київ, 2015) – заочна; 

«Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації» 

(Дніпропетровськ, 2015) – заочна;  

«Педагогічна компаративістика – 2016: освітні реформи та інновації у 

глобалізованому світі» (Київ, 2016) – заочна;  

«Наукові досягнення, відкриття та шляхи розвитку педагогічної науки» 

(Запоріжжя, 2018) – заочна. 


