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ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ІНТЕГРАЦІЇ  
В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР:  

ДОСЯГНЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ1 
 
Постановка і актуальність проблеми. Новий 

етап технологічного розвитку суспільства, перехід 
до індустрії 4.0, поширення цифрових технологій 
вимагає людського капіталу з високим рівнем знань 
і компетенцій креативністю та здатністю до іннова-
ційної діяльності. Його формування переважно здій-
снюється в системі вищої освіти (СВО). Вища освіта 
України має низку проблем, які не забезпечують ви-
сокої конкурентоспроможності навчальних закладів 
на ринку освітніх послуг, що пов’язано з незадовіль-
ним станом фінансового і матеріального забезпе-
чення вищих навчальних закладів (ВНЗ), застарі-
лими методами і технологіями навчання, слабкими 
процесами модернізації організаційно-управлінсь-
ких систем вузів. Це обумовило відставання СВО 
України від сучасних потреб економіки і суспіль- 
ства та досягнень інших країн. Низький рівень заро-
бітної плати викладачів призвів до відпливу най-
більш кваліфікованих кадрів у інші сфери діяльності 
та до зниження якості навчання. Слабкий зв’язок 
ВНЗ з бізнесом обумовлює значну невідповідність 
професійної підготовки сучасним потребам ринку 
праці. Ці процеси призводять до втрати конкуренто-
спроможності закладів вищої освіти України на  
ринку освітніх послуг, знижують зацікавленість мо-
лоді у здобутті освіти у вітчизняних ВНЗ і, разом із 
демографічною кризою, призводить до суттєвого 
скорочення обсягів підготовки висококваліфікова-
них фахівців. Сьогодні назріла гостра необхідність 
модернізації СВО і приведення її у відповідність до 
європейських і світових стандартів, чому сприяє ін-
теграція закладів вищої освіти у в європейський 
освітній простір.  

Аналіз публікацій за проблемою. Чимало віт-
чизняних представників вищої школи і науковців в 
останні два десятиліття активно аналізують євроін-
теграційні процеси в освітньо-науковій сфері, дина-
міку розвитку різноманітних форм співробітництва 
у рамках європейського простору вищої освіти. До-
слідження можливостей євроінтеграції СВО Укра-
їни розпочалося ще до підписання Угоди про Асоці-
ацію України з ЄС, про що свідчить статті Є. Пін- 

                                                        
1 Підготовлено у рамках науково-дослідного проєкту «Стратегічні напрями інтеграції України до науково-

освітнього та інноваційного просторів ЄС: науково-інституційний супровід» (№ держреєстрації 0120U100988). 

чука, Ю. Таран [1; 2]. Значний внесок у розуміння 
необхідності, проблем і перспектив євроінтеграції у 
сфері освіти зроблено науковцями Закарпатського 
державного університету у партнерстві з колегами 
інших ВНЗ України та сусідніх країн-членів Євро- 
союзу в колективній монографії, де розглядаються 
правові засади і досвід євроінтеграційних процесів 
та впровадження європейських стандартів і принци-
пів болонського процесу [3]. Більш активне до- 
слідження проблем інтеграція України у європей- 
ський простір вищої освіти (ЄПВО) та можливості 
модернізації вітчизняної системи вищої освіти від-
булося після підписання Угоди з ЄС. Серед низки 
публікацій слід відзначити статті Є. Хан, О. Турути 
та О. Жидкової [4; 5; 6], в яких євроінтеграційні про-
цеси пов’язані з можливостями модернізації вищої 
освіти України. Системний аналіз еволюції процесу 
європейської інтеграції у сфері освіти було пред- 
ставлено в Національній доповіді про стан і пер- 
спективи розвитку освіти в Україні, де перший роз-
діл присвячено державній освітній політиці в умо-
вах глобалізації та євроінтеграції, а перспективи  
розвитку СВО України розглядаються через призму 
активного включення в європейський простір вищої 
освіти [7]. В монографії А. Сбруєвої та І. Єременко 
аналізуються проблеми забезпечення якості вищої 
освіти в контексті інтернаціоналізації освітньо- 
го простору та формування європейського виміру 
якості [8].  

Фахівці Інституту економіки промисловості 
НАН України, в тому числі й авторка, також дослід-
жують проблеми і перспективи розвитку вищої 
школи та науки в контексті євроінтеграційних про-
цесів [9; 10; 11], ця стаття є продовженням актуаль-
ного напрямку дослідження процесів євроінтеграції. 

Метою даної статті є аналіз стану і досягнень 
інтеграції України в європейський освітній простір, 
участь в освітніх програмах ЄС, виявлення обме-
жень міжнародного співробітництва та визначення 
векторів його розвитку. В якості інформаційної бази 
використано нормативні документи у сфері євро-
пейської інтеграції та освіти, матеріали діяльності 
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Міністерства освіти і науки України, інформаційні 
ресурси Державної служби статистики, Євростату 
та Інтернет-ресурси. В ході дослідження застосо-
вано наукові методи аналізу, теоретичного узагаль-
нення, систематизації.  

Виклад основного матеріалу. 
1. Проблеми вищої освіти в Україні. Система

вищої освіти в України на сучасному етапі має низку 
проблем, які негативно позначаються на формуванні 

людського капіталу країни. В останнє десятиліття 
має місце тенденція до згорнення СВО, що проявля-
ється у зменшенні чисельності ВНЗ і студентів 
(табл. 1). За останні 6 років кількість студентів ко- 
леджів, технікумів, училищ скоротилась на 31%, а 
університетів, академій, інститутів – на 8%. У ЗВО 
України нині навчається близько 1450 тис. студен-
тів, однак у 2010 р. їх було 2491 тис., отже зменши-
лося більш ніж на 1 млн осіб. 

Таблиця 1 
Динаміка чисельності ЗВО і студентів України за 2014-2020 рр.* 

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 У % до 
2014/15 Коледжі, технікуми, училища

Кількість закладів – 
усього, од. 387 371 370 372 370 338 87,3
Кількість студентів – 
усього, осіб 251 271 230 110 217 322 208 601 199 926 173 585 69,1
Кількість студентів 
на 10 тис. населення 58 53 51 49 47 41 70,1 
Кількість студентів 
іноземців, осіб 122 121 128 155 174 177 145,1 
у % до загальної  
кількості студентів 0,0 0,05 0,06 0,07 0,09 1,0 Х 

Університети, академії, інститути
Кількість закладів – 
усього, од. 277 288 287 289 282 281 101,4 
Кількість студентів – 
усього, осіб 1437955 1375160 1369432 1329964 1322324 1266121 88,1 
Кількість студентів 
на 10 тис. населення 335 322 322 314 314 302 90,1 
Кількість студентів 
іноземців, осіб 56811 53372 52019 48836 54382 59829 105,3
у % до загальної  
кількості студентів 3,95 3,88 3,8 3,67 4,11 4,75 Х 

* Розраховано і складено автором за джерелом [12].

Таке скорочення обумовлено низкою причин: 
втратою частки вузів і студентів унаслідок анексії  
й окупації АР Крим і частини Донбасу; погіршенням 
демографічної ситуації і зменшенням населення;  
виїздом значної частки молоді на навчання за кор-
дон; зниженням цінності вищої освіти для насе-
лення внаслідок труднощів працевлаштування за 
спеціальністю після закінчення вузу. Загрозою для 
відтворення людського капіталу України є те, що 
зменшилася кількість студентів у розрахунку на  
10 тис. населення: у 2014 р. цей показник за всіма 
закладами вищої освіти складав 393 особи, у 2019 – 
343. Втрата контингенту студентів для ЗВО означає 
згорнення їх діяльності, скорочення фінансування, 
зменшення чисельності викладацького складу та за-
непад матеріально-технічної бази. Частково цю про-
блему вирішують іноземні студенти, однак їх кіль-
кість зростає дуже повільно, у 2019 р. їх було менше 
60 тис., що складає менше 5% усіх студентів. Отже, 
іноземні студенти не компенсують відтоку вітчизня-
них здобувачів вищої освіти за кордон, який стано-
вить близько 70-80 тис. осіб. 

Мають місце проблеми із зайнятістю у сфері 
вищої освіти та з кадровим забезпеченням вищої 

школи. Система вищої освіти є сферою зайнятості, 
де сконцентровані висококваліфіковані кадри, які 
призвані забезпечувати навчальний процес на висо-
кому якісному рівні. Внаслідок зменшення обсягів 
підготовки ринок праці викладачів ЗВО звужується: 
на початок 2010/11 н.р. тут було зайнято більше 
200,8 тис. педагогічних та науково-педагогічних 
працівників, у 2019/20 н.р. – 156,9 тис. Аналіз дина-
міки викладацького складу показує, що тут відбува-
ються суперечливі процеси (табл. 2). При зменшенні 
кількості студентів, чисельність викладачів ЗВО 
дещо зросла, в основному за рахунок університетів 
(на 3,2%), однак при цьому значно зросла частка ви-
кладачів, які працюють не на повну ставку: в ко- 
леджах і технікумах таких було 22%, в університе-
тах – майже 30%. Ці дані вказують на дві тенденції: 
ВНЗ намагаються зберегти свій кадровий потенціал; 
в умовах дефіциту робочих місць та обмежених  
можливостей працевлаштування за фахом, значна 
кількість викладачів ВНЗ змушена погоджуватися 
на неповну зайнятість і заробітну плату, яка свід-
чить про неефективне використання кадрів вищої 
школи. Однак, як правило, на такі умови зайнятості 
погоджуються менш креативні, мобільні та кваліфі- 
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Таблиця 2 
Викладацький склад закладів вищої освіти у 2017/18 та  2019/20 навчальних роках, на початок н. р.* 

Кількість науково-педагогічних і педагогічних працівників, осіб 
З них частка, що працювала 

не на повну ставку, % 
 2017/18 2019/20 Динаміка, % 2017/18 2019/20 +, -

Коледжі, технікуми, училища 26954 23450 87,3 14,9 22,3 +7,4
Університети, академії, інститути 129383 133459 103,2 19,2 29,7 +10,5
Всього у ЗВО 156337 156909 100,4 18,5 27,1 +8,6

Викладачі ЗВО, які мали вчену ступінь, звання У % до всіх викладачів
доктора філософії  
(кандидати наук) 63671 63096 99,1 40,7 40,2 -0,5 
доктора наук 14071 15548 110,5 9,0 9,9 +0,9

* Розраховано і складено автором за джерелами [12; 13]. 
 

ковані кадри, більш конкурентоспроможні ідуть в 
інші сфери економічної діяльності, або виїжджають 
здійснювати викладацьку діяльність за кордон.  

Половина з викладацького складу вищих навча-
льних закладів (в основному університетів, академій 
та інститутів) мають наукові ступені, однак і тут 
проявляються суперечливі процеси. За 2017-2019 рр. 
суттєво зросла кількість викладачів зі ступенем  
доктора наук (на 10,5%), однак їх частка в загаль-
ному викладацькому складі не перевищила 10%. Чи-
сельність і частка докторів філософії зменшилася, 
що може в перспективі позначитися і на забезпече-
ності ЗВО докторами наук. У цілому ж частка викла-
дацького складу з науковими ступенями зросла не 
суттєво – на 0,4 в. п. 

Проблема згорнення системи вищої освіти на 
сучасному етапі обумовлена низкою причин:  

по-перше, невиправданим розширенням обся-
гів підготовки фахівців з базовою та повною вищою 
освітою у другій половині 90-х років ХХ століття, 
яке не було обумовлене потребами ринку праці (чи-
сельність студентів університетів, академій, інсти-
тутів зросла з 922,8 тис. осіб у 1995/96 н. р. до 2372,5 
тис. осіб у 2007/08 н. р., тобто майже у 2,6 раза) [14];  

по-друге, низькими обсягами фінансування ви-
щої освіти, які не забезпечують можливості перма-
нентної модернізації навчальної бази, технологій 
навчання, мотивації професорсько-викладацького 
складу до надання якісних освітніх послуг та науко-
вої діяльності. Незважаючи на те, що частка видат-
ків на освіту у ВВП є не меншою, як у розвинених 
країнах, малий обсяг ВВП України обумовлює знач-
но менші обсяги реального фінансування вищої 
школи. Як відзначається в підготовленій МОН Стра-
тегії розвитку вищої освіти в Україні на 2021- 
2031 роки, порівняно з іншими країнами світу ви- 
датки на одного студента в Україні найнижчі, у 
2016 р. вони склали 0,86 тис. дол. США, у Великій 
Британії – 16,9, у Німеччині – 14,25, у Польщі –  
3,1 тис. дол. [15, с. 17]; 

по-третє, кризовими явищами в економіці, за-
непадом промислового виробництва, стагнацією 
інноваційної діяльності, що знижувало попит на фа- 
хівців з вузівськими дипломами та обумовлювало  
 

труднощі працевлаштування випускників ЗВО. За 
період з 2012 по 2019 р. зайнятість у промисловості 
скоротилася на 24% (з 3236,7 до 2461,5 тис. осіб); 
вона значно зменшилася в усіх інших сферах еконо-
мічної діяльності, які найбільше потребують висо-
кокваліфікованих фахівців: у професійній, науковій 
та технічній діяльності – на 16,4%, в освіті – на 15, в 
охороні здоров’я – на 17,5, у фінансовій діяльності – 
на 33% [16];  

по-четверте, невідповідністю структури і  
якості вузівської підготовки потребам реальної еко-
номіки, що є наслідком слабкої співпраці між СВО 
та бізнесом. Значна частка населення і роботодавців 
незадоволені якістю вищої освіти, про що вказують 
вибіркові опитування. Це обумовлено як застарілою 
навчальною базою і методикою викладання, так  
і відсутністю у ЗВО відповідних систем оцінки  
якості навчання. Т. Фініков, президент Міжнарод-
ного фонду досліджень освітньої політики, наво-
дить результати дослідження впровадження систем 
якості в українських вишах: було проаналізовано  
анкети 124 ЗВО (44,3% від загальної кількості нав-
чальних закладів). Виявлено лише в 47% від усіх 
опитаних ВНЗ наявність окремо створеної струк-
тури з функцією управління якістю. Більшість уні-
верситетів (78%) не провели сертифікації своїх сис-
тем управління якістю на відповідність вимогам 
міжнародного стандарту ISO 9001:2008 [17].  

Проведений вище аналіз свідчить, що в системі 
вищої освіти України мають місце суттєві про-
блеми. Для їх вирішення і забезпечення подальшого 
розвитку вищої школи важливим є інтеграція віт- 
чизняної СВО в європейський освітній простір. Цей 
вектор забезпечує Закон України «Про вищу освіту» 
(2014 р.), який спрямований на якісну підготовку 
конкурентоспроможного людського капіталу для 
високотехнологічного та інноваційного розвитку 
країни [18], а також Угода про Асоціацію між Укра-
їною та ЄС, де в ст. 431 Глави 23 визначено курс на 
активізацію співпраці в галузі вищої освіти, спрямо-
ваної на реформування та модернізацію систем ви-
щої освіти, підвищення її якості та важливості, збли- 
ження систем вищої освіти в рамках Болонського 
процесу [19]. 
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2. Розвиток євроінтеграційних процесів в
освітній сфері 

Формування європейського простору вищої 
освіти розпочалося на перших етапах об’єднання єв-
ропейських країн у співтовариство. Європейська  
культурна конвенція Ради Європи (1954 р.) започат-
кувала масштабні трансформації в культурній сфері 
(включаючи освіту), спрямовані на реалізацію ідей 
спільної європейської ідентичності на засадах куль-
турного співробітництва. Посилення співпраці в різ-
них сферах економічної діяльності ставило завдання 
забезпечення професійної підготовки кадрів. Для 
його реалізації Резолюцією Ради ЄС від 10 лютого 
1975 р. №337/75 було створено Європейський центр 
розвитку професійної підготовки (Cedefop (Centre 
Européen pour le Développement de la Formation 
Professionnelle). У 1980 р. на виконання Резолюції 
Ради та міністрів освіти від 9 лютого 1976 р. розпо-
чинає роботу Європейська освітня інформаційна 
мережа (Eurydice (European Education Information 
Network)), яка з часом стала не лише установою для 
збору і порівняння статистичних даних та успішних 
практик країн, але й невід’ємним компонентом роз-
роблення політики у галузі освіти та професійної 
підготовки в європейському співтоваристві [7, 
с. 166]. У 80-90-ті роки ХХ століття формується  
низка мережевих структур: ENIRDEM – Європей-
ська мережа для покращення досліджень та роз- 
витку в управлінні освітою; IEA – Міжнародна асо-
ціація з оцінювання досягнень в освіті; IBE – Між-
народне бюро з освіти; INISTE – Міжнародна ме-
режа з науково-освітньої інформації; EUDISED (Єв-
ропейські документаційні та інформаційні системи 
для освіти); CEDEFOP (Європейський центр з роз-
витку професійної підготовки), ENIC Network (Єв-
ропейська мережа національних інформаційних 
центрів) та інші аналогічні структури [20]. 

Науково-технологічний розвиток та перехід до 
економіки знань актуалізували потребу в посиленні 
співпраці в сфері розвитку освіти і професійної під-
готовки. Тому з 1985 р. стартує епоха різноманітних 
програм: EUROTECNET (1985 р.), COMETT (1986 р.), 
ERASMUS (1987 р.), PETRA (1987 р.), Youth For 
Europe (1988 р.), LINGUA (1989 р.), FORCE (1990 р.), 
TEMPUS (1990 р.), SOCRATES (1994 р.) тощо [7]. 

Євроінтеграція у сфері освіти і науки вийшла 
но новий рівень розвитку з підписанням у 1992 р. 
Маастрихтської угоди (Договору про ЄС), згідно з 
якою в переліку спільних політик країн, що приєд-
налися до договору, законодавчо закріплено полі-
тику сприяння якості освіти, професійного навчання 
і розвитку культур держав-членів (ст. 149-150) та 
сприяння дослідженням і технічному розвиткові  
(ст. 163-173) [21]. Лісабонська угода 1999 року з вне-
сення змін в Угоду про Європейський Союз сприяла 
зміцненню ЄС та підвищенню ефективності спів-
праці в різних сферах. Вона надала юридичної сили 
Хартії Європейського Союзу з прав людини, в якій 
закріплюються головні політичні, соціальні та еко- 

номічні права громадян ЄС, у тому числі право на 
освіту, свободу професійної та підприємницької ді-
яльності. 

Для розвитку вищої освіти та професійної під-
готовки у 1999 р. було започатковано Болонський 
процес, метою якого є конвергенція європейських 
систем вищої освіти (СВО) та створення європей- 
ського простору вищої освіти. Болонська декларація 
запроваджувала: введення системи двоетапної ви-
щої освіти – рівнів бакалавра і магістра; введення 
системи кредитних одиниць; видачу взаємно узгод-
жених й уніфікованих додатків до дипломів про 
вищу освіту, зіставних між країнами; стимулювання 
мобільності студентів, викладачів, науковців, ме- 
неджерів освіти в межах Болонського простору;  
розвиток європейської співпраці у сфері контролю 
якості вищої освіти; підсилення європейського ви-
міру ВО у сферах наукових досліджень і розробок 
[22]. Такі напрями розвитку вищої освіти сприяли 
об’єднанню СВО окремих країн і формуванню єди-
ного простору вищої освіти і науки, на розвиток 
якого покладалися великі надії і завдання. Питання 
розвитку освіти знаходилися постійно в полі зору 
Європейської комісії. Так, у документі ЄК «Допо-
відь про конкретні майбутні завдання для освіти та 
професійної підготовки у Європі» (2001 р.) (Report 
on the concrete future objectives of education and 
training systems) [23] містяться пропозиції щодо  
спільних дій європейських країн-членів у сфері 
освіти до 2010 р. Зазначена доповідь стала першим 
документом, що запропонувала уніфіковану страте-
гію розвитку національних освітніх політик у Єв-
ропі. Стратегія включає три кардинальні цілі: 1) під-
вищення якості та ефективності систем освіти та 
підготовки в країнах ЄС; 2) спрощення доступу до 
усіх форм освіти протягом життя; 3) посилення від-
критості систем освіти та підготовки усьому світу. 

Визначені цілі реалізовувалися у подальшому 
розвитку Болонського процесу, який здійснювався 
шляхом обговорень проблем на низці Самітів мі- 
ністрів освіти країн-членів ЄС та у прийнятих на 
них Комюніке щодо розвитку ЄПВО: Празький Са-
міт (18-19 травня 2001 р.), Берлінський (20.09.2003 р.), 
Бергенський (20.05.2005 р., Лондонський (18 травня 
2007 р.), Льовен-ла-Ньовський (Бельгія) (28-29 квітня 
2009 р.), Будапештсько-Віденський (12 березня 
2010 р.), Бухарестський (26-27 квітня 2012 р.), Єре-
ванський (14-15 травня 2015 р.), Паризький Саміт 
(24-25 травня 2018 р.) [8]. Положення прийнятих 
Комюніке розвивали та збагачували цілі і завдання 
розбудови європейського освітнього простору. Слід 
виокремити Льовенське Комюніке «Болонський 
процес 2020 – Простір європейської вищої освіти у 
новому десятиріччі», яке підсумувало усі попередні 
напрацювання та визначило завдання на період до 
2020 р. Болонський процес 2020 акцентує увагу на: 
підвищенні якості вищої освіти, рівноправному до- 
ступі до навчання і можливості завершення нав-
чання, безперервному навчанні, доступності і якості 
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працевлаштування для студентів та випускників, 
особистісно-орієнтованому навчанні, дослідженнях 
та інноваціях в СВО [25]. 

Подальше формування і розвиток європей- 
ського простору вищої освіти здійснювалося шля-
хом прийняття численних нормативних актів, стра-
тегій, програм, меморандумів та інших документів, 
які враховували зміни, що відбувалися в економіці  
і суспільстві та забезпечували адаптацію системи за-
гальної та вищої освіти до сучасних вимог і потреб. 
Слід відзначити такі найбільш важливі вектори роз-
витку освітнього простору ЄС: використання в сис-
темі освіти цифрових технологій та формування 
цифрових навичок в учнів та студентів; форму-
вання сучасних компетентностей, відповідних по- 
требам ринку праці; пріоритетній розвиток STEM-
освіти для задоволення потреби у фахівцях для про-
мисловості та інноваційних секторів економіки. 

У 2000 р. Європейською Радою була прийнята 
програма «еЄвропа – інформаційне суспільство для 
всіх» [26], яка стала частиною Лісабонської стратегії 
ЄС. Серед основних цілей даної програми були такі: 
забезпечити входження всіх окремих громадян, сі-
мей, підприємств, шкіл і адміністративних установ 
у цифровий вік і надати їм доступ в Інтернет; ство-
рити цифрову культуру, сповнену духом підприєм-
ництва та відкриту впровадженню нових інформа-
ційних технологій; забезпечити стимулювання соці-
альної інтеграції засобами інформаційного суспіль-
ства.  

У 2002 та 2009 рр. Європейським парламентом 
було прийнято низку Директив щодо розвитку елект-
ронних комунікаційних мереж. А в прийнятій у 
2010 р. стратегії «Europe2020» було ухвалено одну з 
її семи флагманських ініціатив – «Цифровий поря-
док денний для Європи» (Digital agenda for Europe), 
яка передбачала такий важливий напрям діяльності 
як подальше поширення цифрової грамотності і на-
вичок роботи з ІТ серед громадян ЄС. У 2015 р. Єв-
ропейська Комісія оприлюднила комплексний про-
грамний документ «Єдиний цифровий ринок для 
Європи» [27]. У ньому розглядається порядок ден-
ний для вжиття заходів за трьома основними напря-
мами: а) кращий доступ до Інтернету для спожива-
чів та підприємств, б) створення належних умов для 
регулювання передових цифрових мереж, в) розбу-
дова цифрової економіки через інвестиції, опера- 
тивну сумісність та стандартизацію. 

Цифровізація усіх сфер життя обумовило по- 
требу формування цифрових навичок серед широ-
ких верств населення. Тому у 2013 р. було опубліко-
вано Європейську рамку цифрової компетентності 
для громадян (DigComp). У 2016-2017 рр. відбулося 
концептуальне оновлення рамки цифрової компе- 
тентності громадян DigComp: опубліковано два до-
кументи DigComp 2.0 та DigComp 2.1, які містять 
опис п’яти вимірів цифрової компетентності, онов-
лену термінологію, концептуальну модель та наве-
дені приклади її впровадження на європейському, 

національному та регіональному рівнях [28]. Вищі 
навчальні заклади ЄС стали платформою для актив-
ного впровадження і використання цифрових техно-
логій та розвитку цифрових навичок. 

На початку ХХІ століття важливим завданням 
розбудови європейського освітнього простору стало 
формування необхідних для ринку праці компетент-
ностей та перехід до системи навчання упродовж 
життя для підтримки їх в актуальному стані. Тому  
на засіданні Європейської ради в Стокгольмі робо-
чою групою експертів було запропоновано перелік 
основних галузей ключових компетентностей. Єв-
ропейська довідкова система ключових компетент-
ностей для навчання впродовж життя охоплює такі 
компетентності: спілкування рідною мовою, спілку-
вання іноземною мовою, математична компетент-
ність та базові компетентності у галузі науки та тех-
ніки, цифрова компетентність, вміння вчитись,  
міжособистісна, міжкультурна, соціальна і грома- 
дянська компетентності, підприємливість та куль- 
турне самовираження [6, с. 115]. Відзначено, що 
особливої ваги набувають іноземні мови та інфор-
маційно-комп’ютерні технології. Правові засади да-
ного напрямку розвитку освітнього простору ЄС ви-
значено такими документами як: «Меморандум без-
перервної освіти Європейського Союзу» (2000 р.); 
рішення Празького саміту міністрів освіти і науки 
європейських країн (2001 р.) щодо доповнення Бо-
лонської декларації 1999 р. концепцією навчання 
впродовж життя; «Європейська довідкова система 
ключових компетентностей для навчання протягом 
життя» (2006 р.); «Європейська рамка кваліфікацій 
для навчання протягом життя» (2008 р.).   

Розвиток європейської системи освіти здійсню-
вався під впливом трансформаційних процесів в 
економіці. Поява нових знань, розвиток інновацій, 
розвиток індустрії 4.0, поширення цифрових техно-
логій в перше десятиліття ХХІ століття спонукали 
Європейську комісію до розробки нової Лісабон- 
ської стратегії розвитку ЄС – Стратегії «Європа 
2020. Стратегія розумного, стійкого і всеосяжного 
росту» (Europe 2020. A strategy for smart, sustainable 
and inclusive growth) [29], яка була схвалена у 2010 р. 
главами держав і урядів 27 країн Євросоюзу. Вона 
визначила основні рушійні сили економічного зрос-
тання: сприяння розвитку знань, інновацій, освіти  
і цифрового суспільства; ефективне використання 
ресурсів і підвищення конкурентоспроможності; 
підвищення рівня зайнятості громадян і боротьба з 
бідністю. Стратегічним вектором євроінтеграції у 
ХХІ столітті  було визначено формування в Європі 
більш динамічної знаннєво-орієнтованої економіки. 
До 2020 р. передбачалося досягнення державами-
членами ЄС чотирьох ключових цілей:  

– перетворити навчання протягом життя та мо-
більність на реальність; 

– підвищити якість і результативність освіти та 
професійної підготовки; 
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– утвердити рівність, соціальну злагоду та ак-
тивне громадянство;  

– сприяти розвитку креативності, включно з
підприємливістю, на всіх рівнях освіти.  

Було визначено низку індикаторів досягнення 
запланованого результату, в тому числі стосовно ви-
щої освіти та навчання протягом життя такі: 

– не менше 40% 30-34-річних громадян повинні
отримати вищу освіту різного рівня;  

– не менше 15% дорослого населення повинні
брати участь у різних формах навчання у системі 
освіти дорослих.  

Потреба Європейського Союзу у відродженні 
промисловості та новій індустріалізації поставила 
завдання кадрового забезпечення індустріального 
розвитку. Тому в 2012 р., в умовах загострення еко-
номічної конкуренції та потреби ринків праці у ви-
сококваліфікованих працівниках, ЄС модернізував 
стратегічні орієнтири розвитку освіти та професій-
ної підготовки у документі «Переосмислення осві-
ти: інвестиції у професійні навички задля кращих 
соціально-економічних результатів». На порядку 
денному стало завдання розбудови навичок для  
ХХІ століття: здатності вчитися, критично мислити, 
математичних, природничих компетентностей, під-
приємливості, ІКТ-компетентності, спілкування су-
часними іноземними мовами, професійних навичок 
[7, с. 170]. Все більш актуальним стає розвиток 
STEM-освіти, яка охоплює природничі науки 
(Science), технології (Technology), технічну твор-
чість (Engineering) та математику (Mathematics), при 
цьому в навчальних програмах посилюється при- 
родничо-науковий компонент + інноваційні техно-
логії. 

Процеси неоіндустріалізації в ЄС призводять 
до того, що має місце дефіцит кадрів технічного 
профілю. Прикладні дослідження показують, що у 
Великобританії необхідно випустити понад 100 000 
студентів за STEM-спеціальностями до 2020 р. для 
задоволення попиту на ринку праці; в Німеччині не 
вистачає 210 000 працівників у галузі математики, 
інформатики, природничих та технічних дисциплін 
[41]. Тому у більш ніж 10 країнах Європи розроблені 
національні стратегії та ініціативи у сфері розвитку 
і поширення STEM-освіти (Німеччина, Франція, Іта-
лія, Нідерланди, Норвегія, Великобританія, Ірлан-
дія, Іспанія та інші).  

На сучасному етапі європейський простір ви-
щої освіти активно розвивається шляхом реалізації 
міжнародних програм співробітництва Tempus і 
Еразмус, до яких залучаються все більше партнерів 
з країн, що не є членами ЄС. Трансєвропейська про-
грама пересувань для університетських занять 
Tempus була схвалена ЄС 7 травня 1990 р. і стосува-
лась спочатку тільки сфери освіти між ЄС та Поль-
щею і Угорщиною, а потім була поширена на всі 
держави Східної Європи. Програма Темпус, яка 
спрямована на модернізацію системи вищої освіти 
та розвиток співпраці між університетами, була най- 

більш тривалою, що охоплювала чотири етапи: 
Tempus I – 1990-1994, Tempus II – 1994-1998, 
Tempus II іbis – 1998-2000, Tempus III – 2000-2006, 
Tempus IV (2007-2013). Програма була спрямована 
на розвиток співробітництва вищих навчальних за-
кладів Європейського Союзу із сусідніми регіонами, 
країни яких не є членами ЄС. Програма підтриму-
вала модернізацію і реформування вищої освіти у 
Східній Європі й Росії, Центральній Азії, на Захід-
них Балканах, у Північній Африці та на Близькому 
Сході [30]. 

Програма «Erasmus Mundus», що затверджена 
рішенням 87/327/ ЄЕС від 15 червня 1987 р., була 
спрямована на розширення зв’язків між вищими  
навчальними закладами. Проєкт передбачав заходи, 
які б заохочували укладення угод між університе-
тами держав-членів ЄС, що стало б основою для об-
міну студентами і викладачами, проведення спіль-
них проєктів у сфері освіти та досліджень, а також 
створення для цих цілей спеціальної Європейської 
міжвузівської мережі. З 1987 р. в програмі взяли  
участь понад 4000 університетів із 33 країн світу. 
Понад 2,2 млн студентів взяли участь у різних про-
грамах європейських університетів, отримавши ці-
кавий досвід навчання в країнах ЄС. Крім того, про-
грама Erasmus Mundus пропонує багато стипендій 
для студентів з країн, що розвиваються [31]. 

У 2014-2020 рр. реалізовувалася нова освітня 
програма ЄС Еразмус+, яка включила напрям наро-
щування потенціалу у вищій освіті – Capacity 
Building in Higher Education (ex-Tempus). «Ераз-
мус+» охоплює сфери освіти, молоді та спорту. Вона 
певною мірою включає вже існуючі програми Євро-
пейського Союзу щодо навчання упродовж життя, 
молоді і спорту, а також європейські програми спів-
праці у сфері вищої освіти. Програма ЄС «Ераз-
мус+» розрахована на період із 2014 по 2020 р. і мала 
бюджет у сумі 14,8 млрд євро. У березні 2021 р. від-
крилися нові конкурси Програми ЄС Еразмус+ 
2021-2027 рр. [32]. З бюджетом понад 26 мільярдів 
євро, нова Програма має бути більш інклюзивною, 
цифровою та екологічною. 

Здійснений аналіз євроінтеграційних процесів 
у сфері освіти свідчить, що європейський простір 
вищої освіти динамічно розвивається, залучаючи 
усе більше країн-партнерів. На сучасному етапі най-
більш вагомими завданнями ЄПВО є забезпечення 
широкого доступу населення до вищої освіти, під-
вищення якості освіти, формування необхідних для 
ринку праці компетентностей, розвиток STEM-
освіти та перехід до системи навчання упродовж 
життя, що сприятиме підвищенню рівня і якості зай-
нятості. 

3. Правові засади інтеграції України в євро-
пейський простір вищої освіти  

З початку здобуття незалежності Україна праг-
нула активно включитися в систему європейської 
економічної, науково-технічної і освітньо-культур- 
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ної співпраці. Орієнтація на співпрацю з ЄС була ви-
значена двосторонніми зусиллями. Європейський 
Союз у 1990 р. започаткував програму технічної до-
помоги з економічних реформ для СРСР (в подаль-
шому для нових незалежних держав – колишніх  
республік СРСР) – ТАСІS (Technical Assistance for 
the Commonwealth of Independent States). Було під- 

писано низку меморандумів про фінансування  
програм технічної допомоги СРСР, а потім України, 
з боку ЄС  [33]. З боку України поступово форму-
ється законодавство, спрямоване на євроінтеграцію. 
Найбільш важливі нормативні акти, які стосуються 
співпраці в освітньо-науковій сфері, наведено в 
табл. 3. 

 
Таблиця 3 

Основні нормативно-правові акти, що забезпечують євроінтеграцію України  
в освітній і науково-дослідній сферах 

Назва нормативного акту Його значення для розвитку співробітництва  
в сфері освіти і науки 

Угода про партнерство та співробітництво між 
Україною та Європейським Союзом 1994 року 
[34] 

Чітко визначено основні напрями, сфери і форми співпраці. В статтях 
58-59 визначено мету, основні засади і форми співробітництва в га-
лузі науки і техніки, та освіті і професійній підготовці 

Рамкова угода між Урядом України і Комісією 
Європейських Співтовариств 2008 року [ 35] 

Визначаються загальні правила надання допомоги, яка може бути 
підставою для укладання угод про фінансування, що будуть підпису-
ватись Урядом, Комісією та в деяких випадках країною-членом ЄС 
для реалізації запланованих заходів

Закон України «Про засади внутрішньої і зов- 
нішньої політики» 2010 року [36]  

Інтеграцію до ЄС було визначено як стратегічну мету України з пер-
спективою набуття членства в Європейському Союзі. В ньому став-
ляться завдання: підтримка розвитку торговельно-економічного, на-
уково-технічного та інвестиційного співробітництва на засадах вза-
ємної вигоди

Угода між Україною та Європейським Співтова-
риством про наукове і технологічне співробіт-
ництво 2002 року [37] 

Визначено принципи, напрями та форми співробітництва, координа-
цію та сприяння спільній діяльності.  
Угода періодично відновлюється і подовжується на наступні 5 років

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сто-
рони, та Європейським Союзом з іншої сторони 
[19] 2015 року, яка вступила в дію 1 вересня 
2017 р. 

Розділ V присвячено економічному та галузевому співробітництву: 
Глава 9 «Співробітництво у сфері науки та технологій» містить за-
сади і напрями співпраці для досягнення прогресу в набутті наукових 
та технологічних знань, важливих для сталого економічного роз-
витку, шляхом розвитку дослідних потужностей та людського по-
тенціалу; Глава 23 « Освіта, навчання та молодь» містить зобов’я-
зання сторін щодо розвитку співпраці в галузі вищої, професійно-
технічної і середньої освіти та молодіжної політики 

Угода між Україною і Європейським Союзом 
про участь України у програмі ЄС Горизонт 
2020 – Рамкова програма з досліджень та інно-
вацій (2014-2020) [38], 2015 р. 

Україна бере участь у Програмі в якості асоційованої країни. Юриди-
чні особи України беруть участь у діяльності освітніх та інновацій-
них товариств, Об'єднаного дослідницького центру, у формальних
структурах, створених у рамках положень Програми. Для участі у 
Програмі Україна сплачує свій фінансовий внесок до загального бю-
джету Європейського Союзу. Для координації участі у Програмі 
створюється Комітет Україна-ЄС з досліджень та інновацій  

Низка протоколів, двосторонніх угод, договорів, 
меморандумів і програм в сфері освіти і науки 

У рамках двосторонньої співпраці Україна має 7 протоколів, 6 дого-
ворів і програм, 42 угоди та 15 меморандумів і декларацій про спів-
працю у сфері освіти і науки [39] 

 
Серед наведеного переліку документів най-

більш важливою є Угода про асоціацію між Украї-
ною, з однієї сторони, та Європейським Союзом з 
іншої сторони, яка остаточно закріпила євроінтегра-
ційний напрямок розвитку України та визначила за-
сади взаємовідносин в усіх сферах діяльності. В 
ст. 431 Глави 23 визначено курс на активізацію спів-
праці в галузі вищої освіти, спрямованої на рефор-
мування та модернізації систем вищої освіти, підви-
щення її якості та важливості, зближення систем ви-
щої освіти в рамках Болонського процесу. З підпи-
санням Угоди відбувається поступова модернізація 
українського законодавства у сфері освіти, наукової 
і науково-технічної діяльності з наближення його до 
засад, що регулють цю сферу у державах-членах Єв-
ропейського Союзу. У науково-дослідній сфері 

було: прийнято Закон України «Про наукову і на- 
уково-технічну діяльність», який набув чинності у  
січні 2016 р.; створено Національну раду з питань 
розвитку науки та технологій України з метою коор-
динації спільних зусиль науковців та влади у фор-
муванні державної політики у сфері науки та страте-
гії її розвитку; створено Національний фонд до- 
сліджень України, основне завдання якого є забез- 
печення конкурсного фінансування наукових до- 
сліджень на основі прозорої та якісної експертизи, в 
тому числі із залученням закордонних фахівців; 
прийнята у 2019 р. Стратегія розвитку сфери іннова-
ційної діяльності на період до 2030 року та низка ін-
ших нормативних положень, які створюють сприят-
ливі умови для розвитку вітчизняної науково-тех- 
нічної та інноваційної сфери і сприяють широкій 
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участі вітчизняних науковців в європейських про-
грамах співробітництва [40]. 

В освітній сфері важливим є Закон України 
«Про вищу освіту» (2014 р.), який спрямований на 
якісну підготовку конкурентоспроможного люд- 
ського капіталу для високо-технологічного та інно-
ваційного розвитку країни [18]. Прийняті у 2020 р. 
зміни до цього закону спрямовані на підвищення 
якості освіти у відповідності до європейської прак-
тики, оскільки запроваджують обов’язкову акреди-
тацію навчальних програм, зменшують ліцензу-
вання освітньої діяльності у СВО, посилюють відпо-
відальність за недотримання академічної доброчес-
ності та передбачають застосування технологій ЗНО 
для вимірювання результатів навчання, здобутих  
на бакалаврському рівні, сприяють впровадженню 
дуальної освіти. Згідно з законом створено Націо- 
нальне агентство із забезпечення якості вищої 
освіти за моделлю європейських незалежних аген-
цій забезпечення якості. 

Курс на євроінтеграцію підтверджується і в 
проєкті Стратегії розвитку вищої освіти на 2021-
2031 роки, розробленої фахівцями МОН із залучен-
ням представників органів виконавчої влади, екс- 
пертного співтовариства, освітян і науковців [42]. 
В ньому дано визначення візії, місії, стратегічних й 
операційних цілей та завдань розвитку СВО Укра-
їни, які спрямованні на вирішення існуючих про-
блем у вищій школі. Так, стратегічна ціль 7 – Ін- 
теграція у європейський і світовий освітній простір 
з урахуванням національних інтересів передбачає: 
організаційне забезпечення умов інтеграції у євро-
пейський та світовий науково-освітній простір; ін- 
тернаціоналізацію науково-освітнього процесу; ак-
тивне залучення іноземних студентів до навчання в 
Україні. 

Процесом інтеграції в Європейський простір 
вищої освіти та в Європейський дослідницький про-
стір в Україні опікується Міністерство освіти і на-
уки (МОН). Євроінтеграційна діяльність міністер- 
ства спрямована на імплементацію європейських 
цінностей та підходів на практиці через реформи ви-
щої освіти та науки України і забезпечення на цій 
основі якісною освітою кожного громадянина про-
тягом усього життя. Для забезпечення участі в між-
народних програмах в Україні створено Національ-
ний ЕРАЗМУС+ офіс в Україні (НЕО в Україні), 
який у тісній співпраці з Представництвом ЄС в Ук-
раїні забезпечує допомогу та підтримку Виконав-
чому агентству з питань освіти, аудіовізуальних за-
собів і культури (ЕАСЕА) щодо запровадження в 
Україні Програм ТЕМПУС, ЕРАЗМУС+ у сфері ви-
щої освіти. НЕО досліджує розвиток вищої освіти в 
Україні та інших сфер освіти у разі потреби. 

4. Участь України в європейських освітніх
програмах 

В останні десятиліття зростає активність укра-
їнських закладів у розвитку міжнародного співро- 

бітництва та їх участь в європейських освітніх про-
грамах для вищих навчальних закладів. У Програмі 
ЄС Темпус за 1993-2013 рр. прийняли участь близь-
ко 140 ЗВО у 338 проєктах, профінансованих ЄС 
[30]. Нині університети України є активними учас-
никами Програми Європейського Союзу Еразмус+  
у сфері вищої освіти з міжнародної академічної мо-
більності, співпраці між університетами і Європей-
ських студій та інших напрямів і сфер освітньої дія-
льності. Дані, викладені на сайті Національного 
офісу Еразмус+ [32] свідчать, що за 2014-2020 рр. 
українські вузи, студенти і викладачі, а також дер-
жавні і громадські організації, причетні до освіти, 
були активними учасниками Програми Європей- 
ського Союзу Еразмус+ у сфері вищої освіти з між-
народної академічної мобільності, співпраці між 
університетами і Європейських студій та інших на-
прямів і сфер освітньої діяльності. Значна кількість 
учасників з України намагалася приймати участь у 
міжнародних проєктах та різноманітних формах 
співпраці, яка здійснюється на багатьма напрямами: 
академічної мобільності, мобільності для молоді, 
розвитку потенціалу вищої освіти, проєктів спів-
праці задля розвитку інновацій та обміну успішними 
практиками, розвитку потенціалу молоді, стратегіч-
ного партнерства, проєктів підтримки реформ, кон-
курсів Жана Моне та інших. Дані, викладені на сайті 
Національного офісу Еразмус+, дають змогу проана-
лізувати різновекторну палітру співпраці, виокре-
мити основні напрямки і здобутки, а також виявити 
наявні проблеми і обмеження, які необхідно подо-
лати для більш активного включення в європей- 
ський освітній простір. Результати співпраці за 
2014-2020 рр. систематизовано в табл. 4. 

Дані табл. 4 свідчать, що українські суб’єкти 
освітнього процесу беруть участь в реалізації різних 
проєктів міжнародної співпраці, їх чисельність по- 
ступово зростає, однак їх частка в загальній кіль- 
кості суб’єктів освітньої діяльності залишається 
поки що дуже невеликою. При цьому не всі універ-
ситети України приймали участь у Програмі ЄС 
Еразмус+. 

У рамках даної Програми реалізуються також 
проєкти стратегічного партнерства. За 2014-2020 рр. 
було реалізовано: 42 стратегічних партнерства у 
сфері інноваційних проєктів, в яких приймали уч-
асть 36 українських  організацій, з них 14 універси-
тетів; 6 стратегічних партнерств у сфері вищої 
освіти  з бюджетом 1015,6 тис. євро; 20 стратегічних 
партнерств у сфері освіти доросли; 19 проєктів зі 
стратегічного партнерства молоді та ін. Реалізу- 
ються також проєкти напряму Жана Моне. Пере- 
можцями в семи конкурсах Жана Моне з 2014 по 
2020 р. були 121 проєкт (з 1069 поданих). З України 
в них було 57 організацій-виконавців, у тому числі 
45 закладів вищої освіти, 2 дослідницьких інсти-
тути, 10 громадських організацій. У рамках кон- 
курсу реалізовані такі типи проєктів: 82 модулі,  
12 кафедр, 4 центри досконалості, 10 проєктів, 5 ме- 
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Таблиця 4 
Участь України в Програмі ЄС Еразмус+ (2014-2020 рр.) за окремими напрямами* 

Напрями участі у Програмі ЄС Ераз-
мус+ (2014-2020 рр.)

Кількість реалізова-
них проєктів 

Обсяг грантів 
ЄС, тис. євро 

Участь організацій 
і ВНЗ України 

Кількість учасників 
з України 

КА 1. Академічна мобільність.
Міжнародна (кредитна) мобільність 

1 889 54 327 202 ВНЗ у парт-
нерстві з ЄС 

11 532 працівників, 
студентів і аспіран-

тів 
КА 1. Академічна мобільність.
Міжнародні спільні освітні Програми 
Еразмус Мундус – стипендії для нав-
чання/ викладання на магістер. і PhD 
програмах 

 23 українські  
інституції, 
з них 12 ВНЗ 

281, з них:
магістри – 267;  

PhD студенти – 14 
 

KA 1. Мобільність для Молоді 153 волонтерських 
проєкти (КА125)  
з 28 країнами, та 

3 346 проєктів  
мобільності молоді 

(КА105)  
з 31 країною 

Волонтерські і 
громадські органі-
зації та 14 україн-

ських ВНЗ 

17 293 представни-
ків молоді та моло-
діжних працівників 
отримали фінансу-
вання для обміну 

досвідом 

КА 2. Проєкти співпраці задля роз-
витку інновацій та обміну успіш-
ними практиками 
Розвиток потенціалу вищої освіти 
(КА211). 

48 проєктів міжна-
родної співпраці за 
участю України,  
з них:  39 спільних
 і 9 структурних;  
19 національних; 

29 багатонаціональ-
них 

Загальний 
бюджет грантів 
ЄС для 48 про-
єктів – близько 
43 млн євро. + 
2 млн євро на 
2019-2020 рр. 

Вказано партнерів 
з України 271 раз, 
з них 100 ВНЗ 

 

Розвиток потенціалу Молоді 
(КА214) – відкрито з 2017 до 2019 р.  

За результатами 
3 конкурсів реалізу-
ється 59 проєктів 

Загальна сума 
фінансування 
грантів 6149,9 
тис. євро. 

Участь 46 органі-
зацій, з них 22  ко-
ординатори проєк-

тів і 3 ВНЗ 

 

* Складено автором за джерелом [32]. 
 

реж і 8 асоціацій Жана Моне. Бюджет фінансування 
з ЄС проєктів напряму Жан Моне для України скла-
дав понад 3,9 млн євро плюс 1,3 млн євро на під- 
тримку багатонаціональних консорціумів мереж [32]. 

Наведені дані свідчать про те, що система ви-
щої освіти України в останні десятиліття інтегру-
ється в європейський освітній простір, при цьому за-
лученість до цього процесу зростає. Інформація На-
ціонального офісу Еразмус+ свідчить, що в проєктах 
міжнародної (кредитної) мобільності у 2015 р. прий-
мали участь 103 університети, в 2020 р. майже вдвічі 
більше – 190. Збільшується кількість партнерських 
взаємовідносин між вузами з різних країн, розши-
рюється географія співробітництва. 

Доцільно звернути увагу на активну участь на-
укової й освітянської громадськості в дослідженні й 
розвитку процесів інтеграції вітчизняної системи 
освіти в ЄОП. У 2015 р. створено Українську Асоці-
ацію викладачів і дослідників європейської інтегра-
ції (APREI), яка проводить регулярні заходи з поши-
рення об’єктивної та фахової інформації про євроін-
теграційні процеси, сприяє налагодженню плідного 
партнерства з організаціями з європейських студій, 
є майданчиком для розбудови і налагодження спів-
праці між викладачами та інституціями в рамках 
Програми імені Жана Моне в Україні та партнерами 
країн ЄС, обговорення різноманітних проблем та 
проведення конференцій і форумів. Так, Асоціацією 
було проведено такі Міжнародні науково-практичні 

конференції: «Соціально-економічні виміри євро-
інтеграційних процесів: тенденції, виклики, пер- 
спективи» (жовтень 2020 р.), Міжнародна науково-
практична конференція «Україна – Європейський 
Союз: від партнерства до асоціації» (березень 2019 р.),  
«Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті: 
ключові тенденції, основні виклики та нові можли-
вості» (березень 2019 р.), Міжнародний Форум  
«Роздуми про майбутнє відносин ЄС – Східне  
Партнерство: голос молодих науковців» (червень 
2019 р.), низку семінарів та інших заходів [43]. 

В Україні є інші громадські організації, які 
сприяють європейській інтеграції у сфері вищої 
освіти. Серед них – Громадянська організація «Єв-
ропейська освіта і наука в Україні», яка співпрацює 
з «Європейською асоціацією викладачів» (Associa-
tion Européenne des Enseignants – зареєстроване то- 
вариство). Серед завдань – розвиток європейської 
освіти, науки та культури, просвітницька діяльність 
як серед молоді, так і старшого покоління, вико-
нання програм, пов’язаних з розвитком європей- 
ськості освіти та спрямованих на розвиток демокра-
тичного громадянського суспільства в Україні, а та-
кож на формування в українців усвідомлення, що 
вони є водночас громадянами України та громадя-
нами об’єднаної Європи [24]. Всеукраїнська громад-
ська організація «Українська асоціація фахівців ін-
формаційних технологій» бере безпосередню участь 
у реалізації проєктів Програми ЄС ЕРАЗМУС+. 
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Такі громадські організації як «Об’єднання «Агенція 
розвитку освітньої політики», ГО «Освіта ХХІ 
століття» своєю діяльністю забезпечують популя-
ризацію та впровадження принципів європейської 
освіти. 

Залученість системи вищої освіти України в 
ЄПВО сприяє поступовій її модернізації та підви-
щенню якості освітнього процесу. Про це свідчить 
зростання позицій України в рейтингу кращих уні-
верситетів світу, до якого у 2021 р. увійшли 1452 за-
клади вищої освіти світу, в тому числі чотири виші 
з України. Кількість українських ВНЗ в рейтингах за 
спеціальностями 2021 року порівняно з попереднім 
роком зросла з 2 до 4. До них увійшли: Київський 
національний університет імені Т. Шевченка, Хар-
ківський національний університет імені В. Н. Кара-
зіна, Національний університет «Львівська політех-
ніка», Національний технічний університет «Київ-
ський політехнічний інститут імені І. Сікорського».  
Цього року українські виші отримали 12 позицій в 
одному галузевому рейтингу і в семи рейтингах за 
спеціальностями, минулого року вони отримали сім 
позицій в одному галузевому рейтингу і шести рей-
тингах за спеціальностями [44]. В Україні за допо-
могою участі у європейських освітніх програмах  
відбувається поступова модернізація системи вищої 
освіти, наближення її організаційних і змістовних 
параметрів до моделі європейської вищої освіти. 

Висновки. Проведене дослідження свідчить, 
що на сучасному етапі в ЄС активно розвивається 
Європейський простір вищої освіти, до якого залу-
чаються країни-партнери, в тому числі й Україна. 
Розвиток ЄПВО здійснюється у відповідності до по-
треб розвитку знаннєвої економіки та інформацій-
ного суспільства. На сучасному етапі найбільш ва-
гомими завданнями ЄПВО є: забезпечення широ-
кого доступу усіх верств населення до вищої освіти; 
суттєве підвищення якості освіти; формування необ-
хідних для ринку праці компетентностей; розвиток 
STEM-освіти для поліпшення кадрового забезпе-
чення сучасної індустрії та інноваційних сфер діяль-
ності; забезпечення переходу до системи навчання 
упродовж життя, що сприятиме підвищенню рівня  
і якості зайнятості населення. 

Україна має потужну систему закладів вищої 
освіти, яка нараховує 338 коледжів, технікумів, учи-
лищ та 281 університетів, інститутів, академій, що 
готують фахівців для України та інших країн. Однак 
наявність численних проблем в СВО не забезпечує 
високої якості освіти та відповідності структури 
професійної підготовки потребам економіки. Це 
обумовлює низьку конкурентоспроможність вітчиз-
няних закладів вищої освіти та неухильне згорнення 
СВО, що негативно позначається на обсягах підго-
товки фахівців для вітчизняної економіки, особливо 
за STEM-спеціальностями, а також на обсягах зай-
нятості в освітній сфері. Така ситуація призводить 
до втрати людського капіталу України внаслідок 
відпливу за кордон молоді на навчання та виїзду на 

роботу викладачів. Вітчизняна система вищої освіти 
потребує суттєвої модернізації у відповідності до 
сучасних світових досягнень вищої школи, потреб 
суспільства і економіки, чому сприятиме співробіт-
ництво з європейськими країнами у сфері освіти.  

В Україні в останні десятиліття створено пра-
вові засади для інтеграції системи вищої освіти й на-
уки у спільний європейський дослідницький і освіт-
ній простір. На сучасному етапі Україна має потен-
ціал та устремління для міжнародної співпраці в 
освітній і науковій сфері. В цьому зацікавлена дер-
жава, вищі навчальні заклади та громадські органі-
зації. Участь суб’єктів України у міжнародних осві-
тніх проєктах поступово зростає.  

У той же час слід відзначити слабкі місця євро-
інтеграційних процесів:  

до міжнародної співпраці залучають не всі за-
клади вищої освіти України. Так, в реалізації проєк-
тів мобільності не приймали участь близько 80 уні-
верситів, в реалізації проєктів з розвитку потенціалу 
вищої освіти – більше 100 ЗВО [32]. При цьому най-
більш активну участь у різноманітних формах спів-
праці беруть участь одні й ті ж університети, серед 
них найчастіше вузи Києва, Харкова, Львова. Най-
частіше такі як: Національний університет «Києво-
Могилянська академія», Київський національний 
університет ім. Т. Шевченка, Львівський національ-
ний університет ім. І. Франка, Національний універ-
ситет «Львівська політехніка», Харківський націо-
нальний університет ім. В. Н. Каразіна, Національ-
ний технічний університет України «Київський по-
літехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та де-
які інші вищі навчальні заклади; 

незначна частка поданих проєктних заявок від 
українських ЗВО здобуває перемогу на конкурсах. 
Так, до конкурсів з розвитку потенціалу вищої 
освіти у 2016 р. було подано 130 заявок, а виграно  
6 проєктів, у 2018 р. подано 109, виграно – 8 кон- 
курсів [32]. При цьому дуже малій кількості універ-
ситетів удається стати координаторами проєктів; 

поки що незначна кількість українських вче-
них, студентів і викладачів отримують гранти на  
навчання і стажування в наукових установах та уні-
верситетах Європи, тому здобутий ними досвід на- 
укової і освітньої діяльності не може суттєво впли-
нути на розвиток науково-дослідної сфери та мо- 
дернізацію освітнього процесу в Україні. 

Це свідчить про недостатню активність, напо-
легливість та організаційну спроможність україн- 
ських університетів у залученні до процесів інтегра-
ції в Європейський простір вищої освіти. Цей склад-
ний процес потребує активного налагодження кана-
лів співпраці з європейськими партнерами, уміння 
формувати проєктні заявки, гарні знання іноземних 
мов, передусім англійської, фінансової підтримки 
участі вітчизняних ЗВО у міжнародних освітніх 
проєктах. 

Для забезпечення більш активних євроінтегра-
ційних процесів в Україні у сфері вищої освіти не- 
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обхідна більш активна роль держави у створенні оп-
тимальних умов і стимулів міжнародної співпраці 
ЗВО. Важливо:  

продовжити удосконалювати законодавчу і нор-
мативно-правову базу діяльності сфери вищої 
освіти України у відповідності до європейських 
принципів і норм, нормативні засади міжнародного 
співробітництва ЗВО; 

модернізувати механізм фінансового забезпе-
чення вищих навчальних закладів, суттєво підви-
щити рівень їх фінансування, посилити їх фінансову 
й адміністративну автономію в цілому та у сфері ор-
ганізації й участі в різних формах міжнародної спів-
праці; 

модернізувати структуру і матеріально-тех- 
нічну базу навчального і науково-дослідного про-
цесу ЗВО, активно впроваджувати новітні техноло-
гії навчання і дослідження в СВО, які широко вико-
ристовуються в освітній практиці європейських уні-
верситетів;  

актуалізувати перелік спеціальностей та зміст 
вищої освіти у відповідності до сучасних потреб як 
вітчизняного, так і міжнародного  ринку праці та  
перспективних напрямків розвитку економіки і сус-
пільства;   

забезпечити повну інформатизацію та цифрові-
зацію навчального процесу в ЗВО України, широкий 

доступ до міжнародних інформаційних освітніх і до-
слідницьких систем; 

сприяти і стимулювати налагодження двосто-
ронніх і багатосторонніх контактів між україн- 
ськими та європейськими закладами вищої освіти 
для розвитку різноманітних форм співпраці; 

забезпечити організаційну і методичну під- 
тримку вітчизняних ЗВО при укладанні міжнарод-
них угод, при поданні запитів на участь в міжнарод-
них освітніх проєктах; 

широко висвітлювати знаннєві та наукові до- 
сягнення вищих навчальних закладів України для 
залучення потенційних партнерів і замовників по- 
слуг з інших країн. 

Для розвитку системи вищої освіти та перетво-
рення її на важливий чинник суспільного прогресу в 
України на сьогодні немає іншої альтернативи, як 
розвивати активне співробітництво з європейськими 
країнами у сфері вищої освіти і науки, що дозволить 
підвищити потенціал вищої школи та ефективність 
його використання, забезпечить розвиток люд- 
ського капіталу країни та інноваційних процесів. Це 
забезпечить більш динамічне економічне зростання, 
підвищення якості життя населення та більш актив-
ної участі України у світовому розвитку і вирішенні 
глобальних проблем. 
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Антонюк В. П. Вища освіта України на шляху інтеграції в європейський освітній простір: досягнення та завдання 
подальшого розвитку 

Робота присвячена проблемі модернізації системи вищої освіти України шляхом інтеграції вищих навчальних закладів 
до Європейського простору вищої освіти (European Higher Education Area). На основі аналізу статистичних даних зроблено 
висновок про згорнення системи вищої освіти України внаслідок наявності низки проблем, що негативно позначається на 
формуванні людського капіталу. Обґрунтовано важливість міжнародного співробітництва з ЄС в освітній сфері для модерні-
зації вищої школи. Досліджено інституційні засади формування EHEA, визначено основні пріоритети її розвитку на сучас-
ному етапі. Проаналізовано правові основи євроінтеграції вищої школи України. Здійснено аналіз розвитку міжнародного 
співробітництва вузів України та їх участі в європейських освітніх програмах. Виявлено позитивну тенденцію до зростання 
активності українських університетів в міжнародному співробітництві, що підвищує їх позиції у міжнародних рейтингах. 
Виявлено слабкі місця інтеграційних процесів та запропоновано напрями удосконалення державної політики підтримки  
участі закладів  вищої освіти в EHEA.  

Ключові слова: вища освіта, заклади вищої освіти, людський капітал, євроінтеграція, Європейський простір вищої 
освіти, європейські програми, міжнародне співробітництво, програма Еразмус, програма Темпус.  

Antoniuk V. Higher Education of Ukraine on the Way of Integration into the European Educational Space: Achievements 
and Tasks of Further Development  

The work is devoted to the problem of modernization of the higher education system of Ukraine through the integration of higher 
education institutions into the European Higher Education Area. Based on the analysis of statistical data, it is concluded that the higher 
education system in Ukraine tends to curtail due to the presence of a number of problems, which negatively affects the formation of 
human capital. The importance of international cooperation with the EU in the educational sphere for the modernization of higher 
education has been substantiated. The institutional foundations of the formation of EHEA are investigated, the main priorities of its 
development at the present stage are determined. The legal principles of European integration of higher education in Ukraine are 
analyzed. The analysis of development of international cooperation between Ukrainian universities and their participation in The Eu-
ropean educational programs is carried out. A positive trend towards an increase in the activity of Ukrainian universities in international 
cooperation has been revealed, which increases their positions in international rankings. The weaknesses of integration processes are 
identified and ways of improving the state policy to support the participation of universities in the EHEA are proposed. 

Keywords: higher education, higher education institutions, human capital, European integration, European higher education 
space, European programs, international cooperation, Erazmus program, Tempus program. 

Антонюк В. П. Высшее образование Украины на пути интеграции в европейское образовательное пространство: 
достижения и задачи дальнейшего развития 

Работа посвящена проблеме модернизации системы высшего образования Украины путем интеграции высших учебных 
заведений в Европейское пространство высшего образования (European Higher Education Area). На основе анализа статисти-
ческих данных сделан вывод о том, что система высшего образования в Украине имеет тенденцию к сворачиванию из-за 
наличия ряда проблем, что негативно сказывается на формировании человеческого капитала. Обоснована важность между-
народного сотрудничества с ЕС в образовательной сфере для модернизации высшей школы. Исследованы институциональ-
ные основы формирования EHEA, определены основные приоритеты его развития на современном этапе. Проанализированы 
правовые принципы европейской интеграции высшей школы Украины. Проведен анализ развития международного сотруд-
ничества между украинскими университетами и их участия в европейских образовательных программах. Выявлена положи-
тельная тенденция к росту активности украинских вузов в международном сотрудничестве, что повышает их позиции в меж-
дународных рейтингах. Определены слабые стороны интеграционных процессов и предложены пути совершенствования го- 
сударственной политики поддержки участия университетов в EHEA. 

Ключевые слова: высшее образование, учреждения высшего образования, людской капитал, европейская интеграция, 
Европейское пространство высшего образования, европейские программы, международное сотрудничество, программа 
Erazmus, программа Tempus. 
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