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Вступ
Зростання ролі вищих навчальних закладів як центрів культури, знань та досліджень у культурному, соціальному і науковотехнічному розвитку свідчить, що майбутнє людства все більше залежить від сучасних університетів. Їх ключовим завданням є підготовка молоді та інших вікових груп населення до виконання своєї місії
у суспільстві, що базується на знаннях і все більше потребує навичок
високого рівня, ділової хватки, комунікацій та інформаційних технологій. Таким чином університети можуть зробити свій внесок у подолання викликів ХХІ століття — зміна клімату, енергетичні проблеми,
зростання тривалості життя, прискорення технологічного прогресу, посилення глобальної взаємозалежності, економічна та соціальна нерівність тощо, що потребує відповідних досліджень та інновацій. Певних змін в діяльності ВНЗ вимагає інформаційне суспільство,
яке зумовлює посилення наукової підготовки спеціалістів у цілому,
відповідної мобільності та більшої орієнтації на студента.
Ці виклики ставлять перед вищими навчальними закладами нові
вимоги, що стосуються як підвищення якості викладання, навчання
та наукових досліджень, організації діяльності вищих навчальних закладів, так і соціальної місії університетів у суспільстві.
Різні європейські форуми з питань вищої освіти визначають центральну роль університетів у розвитку континенту і його окремих країн, які створюють, зберігають і передають знання, життєво необхідні
для економічного добробуту, формують європейські цінності і культуру. Проте виконання вищими навчальними закладами своєї місії в
сучасних умовах, зокрема підвищення якості викладання і навчання,
інноваційного розвитку зростання конкурентоспроможності потребує
мобілізації практично всіх ресурсів — духовних, моральних, інтелектуальних, фінансових, матеріальних і управлінських ресурсів.
Ректори європейських університетів, які зібралися в найстарішому з них — Болонському у 1988 році з нагоди його 900-річчя, виходи-
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ли з перспективи розширення співпраці між усіма європейськими націями, вважаючи, що народи і держави повинні усвідомити роль, яку
мають зіграти університети в суспільстві, що змінюється і стає більш
відкритим у міжнародному плані. При цьому керівники провідних
університетів висловили переконання в тому, що:
−− майбутнє людства значною мірою залежить від культурного і науково-технічного розвитку, який забезпечують
сучасні університети як центри культури, знань та досліджень;
−− університети повинні взяти на себе завдання з поширення знань серед молоді і при цьому вони зобов’язані звертатися до всього суспільства, чиє культурне, соціальне і
економічне майбутнє вимагає особливого, значного і постійного внеску у справу виховання;
−− університети мають забезпечити майбутнім поколінням
таку освіту і виховання, яке б сприяло бережливому ставленню до великої гармонії навколишнього середовища і
самого життя (Преамбула Болонської декларації).
Стратегічною метою Болонського процесу є посилення конкурентоспроможності європейської економіки і освіти в світі та підвищення мобільності громадян на європейських ринках праці. Створення узгодженої системи вищої освіти Європи виступає передумовою формування Європейського простору вищої освіти. Основою для
створення ЄПВО є вдосконалення всіх національних систем вищої
освіти через поширення кращого досвіду і просування співпраці та
солідарності між європейськими державами. Утім, в силу традиційності та інерційності університетів реалізація перетворень в рамках
Болонського процесу йде повільно, супроводжуючись негативними
оцінками як з боку студентів, так і з боку викладачів, оскільки йдеться про суттєві якісні зміни, ломку традицій, звичок. Проте Болонський процес чимало дав для розвитку освіти, зокрема, він заставив
багатьох серйозно і критично переосмислити радянську вищу освіту в контексті світових досягнень, висвітлив стан нинішньої української освіти і позначив певні кроки щодо руху та зміни цієї системи
на основі європейських цінностей.
Водночас «академічний капіталізм», введений як поняття в науковий обіг Ш.Слотером і Л.Леслі, означає, що сучасні університети
все більше функціонують як ринкові структури, добиваючись збіль-
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країн — США, Західної Європи, Австралії, Канади тощо, а й для
України . Адже в радянський період в українських ВНЗ навчалися десятки тисяч іноземних студентів з колишніх соціалістичних країн та
країн, що розвиваються.
Студентська мобільність розглядається також як важливий чинник розвитку загальноєвропейського ринку спеціалістів та висококваліфікованих робітників. Крім узгоджених угод і програм
обміну, широко практикується спонтанне переміщення студентів без
будь-яких програм. Тут проявляється прагнення самих студентів до
вивчення інших країн, національних культур і мов та умов вищої
освіти, а також зацікавленість самих університетів до розширення надання освітніх послуг, у т.ч. за рахунок залучення іноземних громадян. Адже плата за навчання іноземних громадян суттєво доповнює
бюджетне фінансування. Активність іноземних ВНЗ помітна і на
освітньому ринку України. Водночас невисокий рівень вищої освіти
в багатьох країнах та обмеженість спеціальностей примушують молодих людей шукати можливості отримання вищої освіти за кордоном.
Крім добре відомих європейських програм та міжнародних угод
(NAFTA, ASEAN і APEC), існують також регіональні, які стимулюються перш за все економіками відповідних частин Європи. Так, наприклад, була створена програма студентських обмінів між північноєвропейськими країнами, яка базується на принципі «гроші слідують за студентом», оскільки ВНЗ скандинавських країн отримують
фінансування в залежності від кількості студентів, які записалися на
їхні програми. При цьому кошти виділяються на студентів усіх країн,
об’єднаних даною угодою.
Важливою складовою академічної мобільності, хоча й не так поширеною, є мобільність викладачів і науковців. При цьому йдеться
про участь у наукових конференціях, семінарах, стажуваннях, розробці спільних наукових тем і проектів, міжнародних тренінгах тощо.
Слід зазначити, що інколи важко чітко розмежувати мобільність з
метою навчання і викладання, що, мабуть, найбільше стосується
аспірантів і докторантів. Так, наприклад, багато європейських і американських програм підготовки дисертацій для отримання ступеня
PhD включають так звану навчальну компоненту (taught component)
і період викладання на рівні бакалаврату. Отже, мобільність аспірантів передбачає проведення наукових досліджень, навчання і викладацьку практику. З метою сприяння мобільності аспірантів у Європі
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була створена мережа шкіл бізнесу, які пропонують докторські програми (European Doctoral Education Network — EDEN).
Поширеним явищем є так звана інтелектуальна міграція — міграція наукових працівників та викладачів, як правило, високої кваліфікації, яка буває тимчасовою і постійною. Тимчасова є формою
академічної мобільності, міжнародної наукової співпраці, а постійна може розглядатись як «brain drain», тобто «відплив інтелекту»,
своєрідна еміграція, оскільки йдеться про виїзд з країни громадян
(викладачів, науковців, студентів і аспірантів, стажерів), які займаються інтелектуальною творчою працею, з метою застосування своєї підготовки, знань і кваліфікації в іншій країні. Інтелектуальну міграцію розглядають в контексті обміну знаннями і досвідом як «brain
exchange», тоді як «brain waste» — чиста втрата висококваліфікованої робочої сили певною країною-експортером, що знижує перспективи соціально-економічного розвитку, особливо в умовах суспільства знань. Утім, основною причиною такого явища є не інтеграція
систем вищої освіти, а відсутність на батьківщині можливостей займатися певною роботою за відповідну зарплату, фактична незацікавленість у фахівцях вищої кваліфікації, а також соціально-політична нестабільність, обмеження прав людини тощо.
Розвиток академічної мобільності студентів і викладачів сприяв
інтернаціоналізації навчальних планів, тобто їх оптимізації з урахуванням міжнародного досвіду, внесення відповідних змін. Оскільки
навіть у об’єднаній Європі існують суттєві відмінності в навчальних
планах, певна уніфікація яких потребує розширення академічної мобільності. Зрозуміло, що зміна навчальних планів є не простим процесом, оскільки йдеться про збереження традицій та стабільності навчального процесу і відповідної презентації ВНЗ на ринку освітніх
послуг, що є також певним свідченням якості. Утім, як говориться, істина лежить посередині, адже необхідно поєднувати традиції з інноваційним підходом, оновленням навчальних програм, пошуком нових освітніх технологій тощо.
Вищі навчальні заклади розвинених країн прагнуть поєднати набір іноземних студентів з розширенням пропозицій на перспективних регіональних ринках світу, створюючи філії та зарубіжні відділення, що інколи розглядається як втручання в національну систему
освіти і викликає невдоволення місцевої влади.
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