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Ляшенко В. І., Підоричева І. Ю., Трушкіна Н. В. Удосконалення інституційного супроводу подальшої інтеграції 
України до дослідницького й освітнього просторів ЄС

Метою даного дослідження є визначення й узагальнення компетентної думки представників академічної науки та вищої освіти України щодо 
рівня залученості, можливостей, перспектив і форм розширення присутності українських наукових установ і закладів вищої освіти в дослід-
ницькому й освітньому просторах ЄС, обґрунтування на цій основі пропозицій з доопрацювання міжнародних угод і законодавства України для 
підвищення ефективності євроінтеграційних процесів в освітній і науковій сферах. Як інструмент виявлення думок представників української на-
уково-освітньої експертної спільноти використано метод експертного опитування. Загальний висновок, який можна зробити за результатами 
проведеного опитування, полягає в тому, що українські заклади вищої освіти й академічні наукові установи зацікавлені, мають успішний досвід і 
потенціал для розширення освітньої, наукової та науково-технічної співпраці з університетами та дослідницькими організаціями ЄС. Виявлено, 
що більшість експертів підтримує ідею створення філій і представництв наукових установ і закладів вищої освіти України при дослідницьких 
організаціях та університетах держав – учасниць ЄС. На підставі результатів проведеного анкетування, з метою формування сприятливих 
інституційних умов для подальшої інтеграції України до дослідницького й освітнього просторів ЄС запропоновано внести доповнення до Угоди 
про асоціацію з ЄС, законів України «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про вищу освіту» в частині наділення наукових установ НАН 
України, національних галузевих академій наук, регіональних наукових центрів НАН України та МОН України, закладів вищої освіти України правом 
створювати філії/представництва при дослідницьких організаціях та університетах держав – учасниць ЄС. Перспективи подальших досліджень 
полягають в обґрунтуванні організаційно-інституційних пропозицій щодо підвищення рівня залученості українських організацій і підприємств у 
дослідницький та освітній простори ЄС за стратегічними пріоритетними напрямами освітнього та науково-технічного співробітництва, ви-
ходячи з глобальних викликів, потенціалу та здобутків систем освіти і науки України.
Ключові слова: європейська інтеграція, Угода про асоціацію між Україною та ЄС, європейський дослідницький простір, європейський освітній про-
стір, академічна наука, вища освіта, євроінтеграційні процеси в освітній і науковій сферах.
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Liashenko V. I., Pidorycheva I. Yu., Trushkina N. V. Improving the Institutional Support for Ukraine’s Further Integration into the EU Research  
and Educational Spaces

The purpose of this research is to define and summarize the competent opinion of representatives of both the academic science and the higher education of 
Ukraine as to the level of involvement, opportunities, prospects and forms of expanding the presence of Ukrainian scientific institutions together with higher 
education institutions in the EU research and educational spaces, substantiating on this basis proposals for finalization of international agreements and legisla-
tion of Ukraine to increase the effectiveness of European integration processes in the educational and scientific spheres. The expert survey method was used 
as an instrument for identifying the opinions of representatives of the Ukrainian scientific and educational expert community. The general conclusion that can 
be drawn from the survey results is that Ukrainian higher education institutions and academic research institutions are interested, have successful experience 
and potential to expand educational, scientific and scientific-technical cooperation with the EU universities and research organizations. It was found that most 
experts support the idea of creating branches and representative offices of scientific institutions as well as institutions of higher education of Ukraine at research 
organizations and universities of the EU Member States. Based on the results of the survey, in order to form favorable institutional conditions for the further 
integration of Ukraine into the EU research and educational spaces, it is proposed to amend the Association Agreement with the EU, the laws of Ukraine «On 
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Scientific and Scientific-Technical Activities», «On Higher Education» in terms of assigning rights to the scientific institutions of the NAS of Ukraine, the national 
branches of academies of sciences, regional scientific centers of the NAS of Ukraine and the Ministry of Education and Science of Ukraine, higher education 
institutions of Ukraine to establish branches/representative offices at research organizations and universities of the EU Member States. Prospects for further 
research are to substantiate organizational and institutional proposals to increase the level of involvement of Ukrainian organizations and enterprises in the EU 
research and educational spaces according to the strategic priority areas of educational and scientific-technical cooperation, based on the global challenges, 
potential and achievements of Ukrainian education and science systems.
Keywords: European integration, EU-Ukraine Association Agreement, European research space, European educational space, academic science, higher educa-
tion, European integration processes in the educational and scientific spheres.
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Нагальна потреба України в розбудові конку-
рентоспроможної високоукладної економіки 
потребує залучення значних фінансових ре-

сурсів і наукових знань, освоєння ключових техноло-
гій Четвертої промислової революції [1]. Це актуалі-
зує необхідність поглиблення й активізації співпраці 
з іншими країнами та насамперед – з державами – 
учасницями Європейського Союзу (ЄС) як страте-
гічними партнерами в контексті євроінтеграційних 
прагнень України. Дане дослідження присвячено 
проблематиці інтеграції України до дослідницького 
та освітнього просторів ЄС. 

Європейський дослідницький простір (ЄДП) 
(European Research Area, ERA) – це єдиний дослід-
ницький та інноваційний простір, відкритий для 
світу та заснований на внутрішньому ринку, який за-
безпечує вільний обіг дослідників, наукових знань і 
технологій [2, р. 456]. По суті, ЄДП являє собою сис-
тему програм і політичних інструментів у сфері до-
сліджень, розробок та інновацій держав – учасниць 
Європейського Союзу та асоційованих з ЄС країн з 
метою розвитку міжнародного науково-технічного 
співробітництва, забезпечення вільного обігу дослід-
ників, знань і технологій, досягнення взаємоузгодже-
ності спільних дій між країнами. 

У своєму розвитку ЄДП, як рамкова концепція 
ЄС, пройшов три етапи розвитку, а у 2021 р. перей-
шов до четвертого, який триватиме до 2027 р. У фо-
кусі цього етапу – покращення європейського дослід-
ницького й інноваційного ландшафту, прискорення 
переходу ЄС до кліматичної нейтральності та циф-
рового лідерства, підтримка його відновлення від 
суспільних та економічних наслідків коронавірусної 
кризи та зміцнення стійкості до майбутніх криз [3]. 

Долучення України до обговорення шляхів до-
сягнення цих цілей і майбутнього Європи, ознайом-
лення на практиці з рамковими концепціями й ініці-
ативами ЄС у сфері науки, технологій та інновацій, 
переймання найкращого досвіду та інтеграція укра-
їнських дослідників і підприємців в ЄДП дозволить 
Україні здійснити спільний з Європою інноваційний 
стрибок, прискорити формування інноваційної мо-
делі економічного зростання. Шанс здійснити такий 
стрибок поки що є, це обумовлено відкриттям «ві-
кон» можливостей, які завжди з’являються при зміні 
техніко-економічних парадигм [4]. 

Водночас розвиток людського капіталу та освіти, 
формування сучасних компетенцій є умовою 
стійкого економічного зростання та набуває 

особливого значення для країн з перехідною економі-
кою, зокрема України. Оскільки джерелом зростання 
продуктивності праці все більше стають інновації, то 
формування адекватного вимогам часу інноваційно-
го середовища є можливим лише за умови високого 
рівня розвитку освітньої та наукової систем, постій-

Роботу виконано в рамках науково-дослідного проєкту «Стратегіч-
ні напрями інтеграції України до науково-освітнього та інновацій-
ного просторів ЄС: науково-інституційний супровід» Інституту еко-
номіки промисловості НАН України (2020–2021 рр.) (державний 
реєстраційний № 0120U100988).
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ного оновлювання та нарощування знань. Особливо 
важливо у сфері освіти забезпечити її високу якість, 
безперервність і формування тих знань і навичок, які 
необхідні сучасній інноваційній економіці, зробити 
систему освіти стійкою до глобальних викликів сучас-
ності. Це визнається на найвищому політичному рів-
ні в ЄС. Так, Президент Європейської Комісії Урсула 
фон дер Ляєн зазначила, що освіта має важливе зна-
чення для життєздатності європейського суспільства 
та економіки. Міністри освіти та фінансів країн – чле-
нів ЄС узгодили спільне бачення з приводу того, що 
інвестування в освіту та сучасні компетенції є страте-
гічним пріоритетом Європейського Союзу [5, р. 1, 3]. 

Тому у вересні 2020 р. Європейська Комісія опу-
блікувала комюніке, яким зобов’язалася розбудувати 
до 2025 р. Європейський освітній простір (European 
Education Area). У такий спосіб передбачається, зо-
крема, пом’якшити й усунути наслідки впливу пан-
демії COVID-19 на європейську освітню систему.  
В умовах євроінтеграції для України це має служити 
орієнтиром у запровадженні власних заходів щодо 
підтримки та розвитку національної системи освіти. 

Проблематику міжнародної та європейської 
науково-освітньої, технологічної та іннова-
ційної співпраці вивчають науковці в бага-

тьох країнах світу. Їй присвячено чимало досліджень, 
зокрема українських науковців, в яких розглядаються 
питання особливостей організації наукової діяльно-
сті в деяких країнах – членах ЄС і в Україні [6]; форму-
вання єврорегіональних інноваційних систем і тран-
скордонних кластерів [7–9]; цифровізації інновацій-
них мереж [10] та розбудови міжнародних цифрових 
платформ у контексті поглиблення транскордонного 
цифрового співробітництва [11]; удосконалення ін-
ституційного забезпечення інтеграції України в ЄДП 
у контексті трьох пріоритетів ЄС – Відкритої науки, 
Відкритих інновацій та Смарт-спеціалізації [12]. 

У науковій доповіді [13] авторами проаналізо-
вано основні риси ЄДП, розглянуто процеси євроін-
теграції в окремих секторах національної економіки, 
особливості становлення моделі потрійної спіралі в 
країнах – членах ЄС і в Україні, розроблено основні 
положення «дорожньої карти» реалізації Угоди про 
асоціацію в частині наукової та інноваційної співп-
раці. У низці робіт сформульовано пропозиції щодо 
стратегічних напрямів і сценаріїв розбудови науко-
во-освітніх та інноваційних просторів між Україною, 
Польщею, Болгарією та Китаєм [14–18]. Публікації 
[19–21] присвячені стратегічним завданням розвитку 
української вищої освіти в контексті процесів євроін-
теграції та перспективам її інтеграції в Європейський 
освітній простір. 

Разом із тим, слід констатувати, що в Україні 
бракує досліджень, які були б присвячені обґрунту-
ванню доцільності запровадження конкретних форм 
науково-освітньої та інноваційної співпраці між ЄС та 

Україною для пришвидшення її інтеграції до європей-
ських дослідницького й освітнього просторів. Однією 
з форм такої співпраці можна розглядати філії/пред-
ставництва вітчизняних наукових установ і закладів 
вищої освіти (ЗВО), створені при дослідницьких орга-
нізаціях та університетах держав – учасниць ЄС. 

Як інструмент виявлення думок представників 
української науково-освітньої експертної спільноти 
з приводу створення таких філій/представництв ви-
користано метод експертного опитування. Для збо-
ру інформації було розроблено дві анкети експерта 
відповідно для представників академічної науки та 
вищої освіти України. Вид експертного опитування –  
стандартизоване анкетування. Однак деякі запитан-
ня були відкритими з можливістю висловлення влас-
ної думки респондента. Форма опитування – елек-
тронною поштою. 

Учасниками опитування є науково-педагогічні 
працівники 22 закладів вищої освіти та провідні 
науковці 5 наукових установ України. Загалом 

було опитано 32 експерти, з них 27 (84,4%) із закладів 
вищої освіти, 5 (15,6%) з наукових установ. Досліджен-
ня охопило 17 міст усіх культурно-історичних регіо-
нів України – Центрального, Східного, Північного, 
Південного та Західного (рис. 1). Репрезентативну ви-
бірку учасників сформовано у вересні – жовтні 2021 р.  
шляхом отримання відповідей від респондентів, об-
робка даних відбулася в листопаді 2021 р. 

В анкетах респондентам було запропоновано 
відповісти на ключові питання щодо наявного в них 
досвіду співпраці з дослідницькими організаціями й 
університетами держав – учасниць ЄС, а також їхньої 
думки стосовно можливостей поглиблення існуючих 
і розбудови нових професійних зв’язків і контактів з 
європейськими партнерами, зокрема шляхом ство-
рення вищезазначених філій і представництв.

З огляду на зазначене, метою статті є визначен-
ня й узагальнення компетентної думки представників 
академічної науки та вищої освіти України щодо рів-
ня залучення, можливостей, перспектив і форм роз-
ширення присутності українських наукових установ і 
ЗВО в дослідницькому та освітньому просторах ЄС, 
обґрунтування на цій основі пропозицій з доопрацю-
вання міжнародних угод і законодавства України для 
підвищення ефективності євроінтеграційних проце-
сів в освітній і науковій сферах. 

За результатами опитування встановлено, що 
всі заклади вищої освіти та наукові установи України 
співпрацюють з університетами або дослідницькими 
організаціями країн – членів ЄС. Двома основними 
країнами – партнерами ЄС як для ЗВО, так і для нау-
кових установ України є Німеччина та Польща. Серед 
інших країн, з якими налагоджують співпрацю укра-
їнські ЗВО, потрібно виділити Литву, Латвію, Сло-
ваччину та Чехію та, відповідно, наукові установи –  
Латвію та Угорщину (рис. 2, рис. 3). 
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Назва наукової установи / закладу вищої освіти України Місто

1. Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
2. Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва 
    НАН України
3. Київський національний університет технологій та дизайну
4. Державний університет інфраструктури та технологій
5. Приватний заклад вищої освіти  «Міжнародний європейський університет» 
 
Університет Державної фіскальної служби України

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Національний університет «Львівська політехніка»

Львівський національний аграрний університет

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Західноукраїнський національний університет

Центральноукраїнський національний технічний університет

Черкаський державний бізнес-коледж

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Донецький національний університет імені Василя Стуса

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Донбаська державна машинобудівна академія

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

1. Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
2. Сумський державний університет

1. Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
2. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
3. Українська інженерно-педагогічна академія

1. Державна установа «Інститут ринку й економіко-екологічних досліджень НАН України»
2. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій
3. Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

м. Київ

м. Ірпінь

м. Харків

м. Одеса

м. Миколаїв

м. Львів

м. Дубляни

м. Дрогобич

м. Тернопіль

м. Суми

м. Кропивницький

м. Черкаси

м. Полтава

м. Вінниця

м. Слов’янськ

м. Краматорськ

м. Сєвєродонецьк

м. Старобільськ

Рис. 1. Перелік наукових установ і закладів вищої освіти України, представники яких взяли участь в опитуванні
Джерело: побудовано авторами за результатами анкетування.
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Рис. 2. Країни – члени ЄС, з якими здебільшого 
співпрацюють заклади вищої освіти України, за 

часткою відповідей респондентів – працівників ЗВО, %
Джерело: побудовано авторами за результатами анкетування.

Рис. 3. Країни – члени ЄС, з якими здебільшого 
співпрацюють наукові установи України,  

за часткою відповідей респондентів –  
працівників наукових установ, %

Джерело: побудовано авторами за результатами анкетування.

 

Виявлено, що всі обстежені заклади вищої осві-
ти та наукові установи укладають Угоди про 
співпрацю в освітній, науковій та науково-тех-

нічній сферах з університетами та дослідницькими 
організаціями держав – учасниць ЄС. Наприклад, 
партнерами українських закладів вищої освіти є такі 
університети Німеччини: Технічний університет 
Дрездена; Університет прикладних наук в Ерфурті; 
Вища школа м. Остербуркен; Ґете-Інститут; Еконо-
мічна академія землі Шлезвіг-Гольштейн; Технічний 

університет Аахена; Університет прикладних наук у 
місті Гоф. 

Ще більшим є перелік університетів – партне-
рів ЗВО України, які працюють у Польщі, – їх налічу-
ється 18, зокрема: Сілезькиий технологічний універ-
ситет «Сілезька політехніка в Глівіцах»; Варшавська 
Політехніка; Вища школа прикладної інформатики 
та менеджменту у Варшаві; Сільськогосподарська 
академія у Щецині; Аграрний університет у Вроцлаві; 
Вища технічна школа в Катовіцах; Вища школа еко-
логії та управління у Варшаві; Варшавський універ-
ситет природничих наук; Гірничо-металургійна ака-
демія в Кракові; Познанський університет економіки 
та бізнесу та інші. 

На рис. 4 наведено перелік дослідницьких орга-
нізацій та університетів держав – учасниць ЄС, з яки-
ми працюють наукові установи України, співробітни-
ки яких взяли участь в опитуванні. 

 

Відповіді респондентів свідчать, що українські 
ЗВО реалізують у співпраці з європейськими 
університетами освітні та дослідницькі про-

єкти в рамках різних європейських програм, зокрема 
Horizon 2020, Erasmus+, Erasmus+КА1, Erasmus+КА2, 
TEMPUS UNI4INNO «Університети для інновацій». 
Наприклад, це такі проєкти ЄС, як: «Відродження 
переміщених університетів: посилення конкурен-
тоспроможності, підтримка громад»; «Підвищення 
конкурентоздатності підприємства на основі опти-
мального використання диджитал-платформ для 
просування промислової продукції»; «Регулювання 
поведінки молоді у кіберпросторі та формування на-
вичок цифрової грамотності серед молоді»; «Політи-
ка ЄС щодо малих і середніх підприємств: перспекти-
ви та виклики для України»; «Економіка без вуглецю 
в ЄС: кращі практики для України»; «Академічна про-
тидія гібридним загрозам»; «Інжиніринг криз і ризи-
ків у сфері транспортних послуг». 

Респонденти наукових установ відмітили, що 
їхні установи реалізують спільно з європейськими 
партнерами такі дослідницькі проєкти: «Стимулю-
вання міжрегіональної кооперації у сфері науково-
технічного та інноваційного розвитку між ЄС і Чор-
номорським регіоном» (у рамках «Горизонт 2020»); 
«Огляд конкурентоспроможності МСП» (дослід-
ницький проєкт Міжнародного торговельного цен-
тру ООН і СОТ (м. Женева, Швейцарія); «Eastern 
Europe Consensus Forecast» (Моніторинг і підготовка 
річних макропрогнозів розвитку економіки України у 
форматі помісячного коригування); «Вплив взаємо-
дії наукових інститутів, університетів та промисло-
вих підприємств на розвиток інноваційних систем 
Латвії та України» (у рамках Угоди з Академією тех-
нологій Латвії); «Трансфер інноваційних технологій  
і розвиток міжнародного співробітництва у сучасних 
умовах» (у рамках Угоди з Міжнародною академією 
менеджменту і технологій Німеччини); «Функціону-
вання національних інноваційних систем Угорщини 
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Назва дослідницької установи / університету Країна – член ЄС

1. Інститут розвитку села та сільського господарства Польської академії наук
2. Варшавський технологічний університет «Варшавська політехніка»
3. Лодзький університет
4. Сілезька політехніка в Глівіцах
5. Вища економічна школа в Білостоці
6. Ярославська Державна вища техніко-економічна школа імені О. Б. Маркєвича
7. Державний університет імені Яна Кохановського, м. Кельце

1. Університет імені Фрідріха-Александра Ерланген-Нюрнберг
2. Університет імені Мартіна Лютера
3. Університет Лейпцига
4. Лейбніц-Інститут аграрного розвитку в Центральній і Східній Європі
5. Міжнародна академія менеджменту і технологій
 

1. Академія технологій
2. Балтійський науково-дослідний інститут проблем трансформації економічного простору

Міжнародний інститут прикладного системного аналізу

1. Центр економічних і соціальних досліджень сільського господарства та сільських
    територій
2. Університет міста Ле-Ман

Центр світових продовольчих досліджень

Кристіанштадський університет

Вища школа бізнесу та економіки в Університеті НОВА

Центр відновлювальних джерел енергії та енергозбереження

Інститут економіки сільського господарства Румунської академії наук

1. Університет Флоренції
2. Римський університет Тор Вергата

1. Інститут Світової економіки Угорської академії наук.
2. Інститут регіональних досліджень – Центр економічних і регіональних досліджень
    Угорської академії наук
3. Університет прикладних наук ім. Яноша Кодолані

Польща

Німеччина

Латвія

Угорщина

Австрія

Франція

Нідерланди

Швеція

Італія

Литовський інститут аграрної економіки Vytautas Magnus University – Університет
Вітовта Великого Литва

Португалія

Греція

Румунія

Рис. 4. Дослідницькі організації та університети країн – членів ЄС – партнери наукових установ України 
Джерело: побудовано авторами за результатами анкетування.

та України, теорія та механізми» (у рамках Угоди з 
Університетом прикладних наук ім. Яноша Кодолані 
Угорщини) та інші. 

Окрім того, Причорноморський науково-до-
слідний інститут економіки та інновацій (м. Одеса) 

організує науково-педагогічні стажування на базі уні-
верситетів Франції, Німеччини, Латвії, Литви, Порту-
галії, Польщі. 

Наразі, відповідно до Постанови Кабінету Мі-
ністрів України № 304 від 24.03.2021 р., на території 
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України іноземним ЗВО дозволено створювати тери-
торіально відокремлені структурні підрозділи. Це, з 
одного боку, створює додаткові переваги для систе-
ми вищої освіти України, оскільки дозволяє опано-
вувати найкращий досвід зарубіжних систем освіти, 
надавати додаткові можливості українській молоді 
у здобутті якісної освіти, не виїжджаючи за кордон.  
З іншого боку, ставить перед українською еконо-
мікою та суспільством в цілому серйозні виклики в 
разі неконтрольованого залучення іноземних ЗВО 
неналежної якості. Тому при опитуванні експертам 
закладів вищої освіти України було поставлено запи-
тання щодо доцільності створення в Україні таких те-
риторіально відокремлених структурних підрозділів 
європейських освітніх закладів. За результатами опи-
тування встановлено, що 44,4% респондентів вважа-
ють недоцільним утворення таких структур в Україні; 
40,8% стверджують про доцільність такого заходу; 
14,8% експертів наголосили на тому, що їм важко від-
повісти на це запитання, оскільки воно поки що не 
обговорювалося та не розглядалося в їхніх установах. 

Водночас на запитання «Чи доцільним є, на 
Вашу думку, створення філії/представництва Вашої 
наукової установи при освітніх і наукових закладах 
країн – членів ЄС?» усі науковці відповіли «Так». При 
цьому один із експертів наголосив на необхідності 
взаємної зацікавленості обох сторін у цьому питан-
ні. Більшість респондентів від ЗВО також підтримали 
таку ідею (табл. 1). 

Таблиця 1

Відповіді експертів від ЗВО щодо доцільності 
створення філій і представництв українських ЗВО  

при освітніх закладах країн – членів ЄС

Відповіді експертів Частка експертів, %

Так 74,1

Ні 22,2

Важко відповісти 3,7

Джерело: складено та розраховано авторами за результатами 
анкетування.

Серед ключових бар’єрів, які можуть перешко-
джати цьому процесу, експерти визначили такі: пан-
демія COVID-19; нестабільність економічної та полі-
тичної ситуації в Україні через військові дії на Донба-
сі; недостатньо вільне володіння офіційними мовами 
ЄС; різний менталітет; низький рівень конкуренто-
спроможності українського ринку освітніх послуг; 
невідповідність законодавчої бази; достатньо вартіс-
ний вхід на європейський освітній ринок; залежність 
від умов фінансування; незрозумілий статус і повно-
важення такої структури, витрати на її утримання. 

Деякі експерти зазначили, що:
«Для європейських університетів ми є цікавими 

з точки зору набору наших абітурієнтів і студентів 
для навчання в країнах ЄС, а не навпаки»;

«На міжнародному рівні активно розвивається 
практика подвійних дипломів і паралельного навчан-
ня, що робить створення філії/представництва закла-
ду вищої освіти при освітніх закладах країн – членів 
ЄС недоцільним»; 

«Неможливість безпосередньо закладу вищої 
освіти України створити філію за кордоном без участі 
третіх осіб (юридичні аспекти, зокрема акредитації, 
фінансові та бухгалтерські питання». 

До першочергових цілей створення філій і пред-
ставництв ЗВО України при освітніх закладах 
країн – членів ЄС респонденти віднесли: 

 участь у програмах міжнародної мобільності 
(77,8% експертів); 

 спільну участь у підготовці проєктних заявок 
і спільну реалізацію європейських проєктів; 
обмін студентами, аспірантами та професор-
сько-викладацьким складом; організацію ста-
жування студентів, аспірантів і викладачів на 
базі європейських університетів (74,1%); 

 спільну участь у науково-практичних конфе-
ренціях, семінарах, форумах, симпозіумах; 
підготовку спільних наукових публікацій і на-
вчальних матеріалів; реалізацію найкращих 
європейських практик сфери вищої освіти 
(70,4%); 

 розроблення та впровадження спільних ма-
гістерських програм (66,7% експертів). 

Один із експертів підкреслив, що «важко відпо-
вісти на запитання про мету… Все зазначене (майже 
все, крім «отримання додаткового прибутку від ство-
рення філії») може бути реалізовано без створення фі-
лії. Щодо «отримання додаткового прибутку від ство-
рення філії», то це можливе лише для закладів вищої 
освіти та колективів науково-педагогічного персона-
лу, що мають рівень конкурентоспроможності вище 
або такий самий, як у середовищі країн – членів ЄС. 
Мета має надавати нові можливості, тому мова може 
йти про, наприклад, розширення перспектив участі у 
грантових програмах за рахунок програм, доступних 
тільки країнам – членам ЄС. Або щось подібне».

Разом із тим відповіді експертів із наукових 
установ дещо відрізняються від відповідей науко-
во-педагогічних працівників ЗВО. Так, усі опитані 
експерти з академічних наукових установ ключовою 
метою створення філій/представництв вважають не-
обхідність посилення інтеграції України до Європей-
ського дослідницького простору. Інші запропоновані 
в анкеті варіанти цілей створення таких філій/пред-
ставництв науковці також вважають доречними –  
це і виконання спільних досліджень і розробок (80% 
експертів), і спільна підготовка проєктних запитів і 
реалізація проєктів (80%), і стажування науковців на 
базі європейських дослідницьких організацій та уні-
верситетів (80%), і обмін докторантами, викладачами 
та дослідниками (80% експертів). 
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Переважна більшість опитаних експертів прі-
оритетними напрямами реалізації спільних 
дослідницьких проєктів та освітніх програм 

підготовки студентів вважає «зелену економіку», 
«цифрову економіку та суспільство», «креативні ін-
дустрії», «сучасні транспортні технології та систе-
ми», «дослідження в галузі гуманітарних і соціальних 
наук» (табл. 2), що цілком відповідає стратегічному 
порядку денному ЄС з розбудови кліматично ней-
тральної, більш зеленої, цифрової, справедливої та 
демократичної Європи [23; 24]. Проте, як видно з 
табл. 2, пріоритетність деяких напрямів науково-
освітньої та науково-технічної співпраці для експер-
тів із ЗВО та наукових установ є різною. Це пов’язано, 
по-перше, із тим, що широта охоплення закладів ви-
щої освіти є більшою в межах цього анкетування, а 
отже, і тематичні напрями співпраці для них є шир-
шими; по-друге, науково-педагогічні працівники роз-
глядають ці напрями через призму освітнього проце-
су та підготовки фахівців для індустрій майбутнього, 
що також вплинуло на їхню думку. 

Поряд із цим деякі експерти ЗВО зауважили, що 
напрямами спільних освітніх програм можуть бути 
всі перелічені за умови їх відповідності профілю за-
кладу вищої освіти. Ряд експертів відмітили, що всі 
напрями можливі, якщо є науково-педагогічний по-
тенціал відповідного напряму. Або ж він може бути 
за короткий час збільшений, якщо будуть створені 
відповідні умови реалізації дослідницьких проєктів 
адміністраціями закладів вищої освіти (зокрема, сер-

вісні служби психологічної, коучингової, технічної 
підтримки). Один із експертів – представників ака-
демічної наукової спільноти – підкреслив, що спільні 
наукові проєкти можна реалізовувати на основі Угод 
про співпрацю, без створення філії. 

На підставі результатів проведеного анке-
тування, з метою поглиблення співпраці в 
освітній, науковій і науково-технічній сферах 

між Україною та державами – учасницями ЄС, спри-
яння залученню України до дослідницького й освіт-
нього просторів ЄС, формування сприятливих інсти-
туційних умов цього процесу пропонується внести 
доповнення до: 

1. Статті 376 Глави 9 «Співробітництво у сфері 
науки та технологій» Розділу V Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС у такій редакції: 

«Співробітництво забезпечується, зокрема, 
шляхом:

a) обміну інформацією щодо політики Сторін у 
сфері науки та технологій;

… 
i) обміну досвідом у сфері управління науково-

дослідними установами з метою розвитку та поліп-
шення їхніх спроможностей щодо здійснення та учас-
ті в наукових дослідженнях;

j) створення філій і представництв науко-
вих установ НАН України, національних галузевих 
академій наук, регіональних наукових центрів НАН 
України та МОН України, а також закладів вищої 

Таблиця 2

Пріоритетні напрями реалізації спільних дослідницьких проєктів та освітніх програм підготовки студентів

Напрями Частка експертів 
із ЗВО, %

Частка експертів  
із наукових установ, %

«Зелена» економіка 92,6 100,0

Цифрова економіка та суспільство 88,9 100,0

Креативні індустрії 81,5 60,0

Біотехнології, нанотехнології у сферах охорони здоров’я та фармако-
логії, сільського господарства, харчової та інших видів промисловості 77,8 20,0

Дослідження в галузі гуманітарних і соціальних наук 74,1 100,0

Науки про життя, медико-біологічні науки (біомедицина), геномні  
дослідження 74,1 20,0

Дослідження навколишнього середовища та клімату, ефективне  
використання природних ресурсів 74,1 80,0

Сучасні інформаційні та комунікаційні технології 70,4 20,0

Логістика 70,4 80,0

Сучасні транспортні технології та системи 66,7 100,0

Атомна енергетика; відновлювальна енергетика й енергоефективність 63,0 60,0

Матеріалознавство, нові речовини та матеріали 59,3 20,0

Ракетно-космічна галузь 55,6 20,0

Авіаційні дослідження і літакобудування 55,6 40,0

Джерело: складено авторами за результатами анкетування.
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освіти України при дослідницьких організаціях і уні-
верситетах країн – членів ЄС з метою пришвидшен-
ня інтеграції України до Європейського дослідницько-
го простору та Європейського освітнього простору, 
розвитку потужних міжнародних дослідницьких 
контактів і професійних зв’язків між Сторонами, 
розв’язання складних наукових проблем, які станов-
лять спільний інтерес, отримання ширшого доступу 
українських організацій до європейської дослідницької 
інфраструктури та розширення їх участі в Рамко-
вій програмі Європейського Союзу з досліджень та 
інновацій «Горизонт Європа» та інших європейських 
програмах, що дасть змогу проводити дослідження 
та розробки на високому науковому рівні, доводити 
їх до вищих рівнів готовності технологій, освоювати 
швидкими темпами сучасні технологічні досягнення, 
розвивати національну винахідницьку діяльність». 

2. Статті 7 «Наукова установа» Закону України 
«Про наукову та науково-технічну діяльність» у такій 
редакції:

«18. Наукові установи Національної академії 
наук України та національних галузевих академій 
наук з метою прискорення їхньої інтеграції до Єв-
ропейського дослідницького простору мають право 
створювати філії та представництва при європей-
ських дослідницьких організаціях, університетах та 
їх структурних підрозділах, які відповідають тема-
тиці їх наукових досліджень і становлять спільний 
інтерес для Європейського Союзу та/або його дер-
жав-учасниць та України». 

3. Статті 25 «Регіональні наукові центри» Зако-
ну України «Про наукову та науково-технічну діяль-
ність» у такій редакції:

«3. Регіональні наукові центри з метою забезпе-
чення їхньої постійної участі в міжнародній науковій 
і науково-технічній співпраці з країнами – членами 
Європейського Союзу, забезпечення ефективної інте-
грації України до Європейського дослідницького про-
стору мають право створювати філії та представ-
ництва при європейських дослідницьких організаці-
ях, університетах та їх структурних підрозділах». 

4. Статті 32 «Принципи діяльності, основні пра-
ва та обов’язки закладу вищої освіти» Закону України 
«Про вищу освіту» в такій редакції: 

«2. Заклади вищої освіти мають рівні права, що 
становлять зміст їх автономії та самоврядування, у 
тому числі мають право:

«25) створювати філії та представництва 
при європейських дослідницьких організаціях, уні-
верситетах та їх структурних підрозділах з метою 
ефективної інтеграції до дослідницького та освіт-
нього просторів ЄС». 

ВИСНОВКИ
Аналіз результатів проведеного експертного 

опитування дозволяє зробити ряд висновків щодо 
стану та перспектив науково-освітньої та науково-

технічної співпраці між державами – учасницями ЄС 
та Україною, а саме: 
 експерти усіх закладів вищої освіти та науко-

вих установ України, що взяли участь в опиту-
ванні, зазначили, що їхні установи співпрацю-
ють з університетами та дослідницькими орга-
нізаціями ЄС. При цьому географія співпраці є 
доволі широкою та представлена здебільшого 
такими країнами, як Німеччина, Польща, Лат-
вія, Литва, Словаччини, Чехія та Угорщина; 

 партнерство між науковими й освітніми за-
кладами України та країн – членів ЄС є ін-
ституціоналізованим і здійснюється на основі 
Угод про співпрацю в освітній, науковій та на-
уково-технічній сферах; 

 більшість експертів із ЗВО (44,4%) вважають 
недоцільним утворення територіально від-
окремлених структурних підрозділів інозем-
них закладів вищої освіти на території Укра-
їни. Таку можливість вони мають відповідно 
до Постанови Кабінету Міністрів України № 
304 від 24.03.2021 р. Слід зазначити, що ви-
словлена думка українських фахівців у цьому 
питанні є виправданою, оскільки неконтр-
ольоване залучення на територію України 
іноземних закладів вищої освіти неналежної 
якості за всіма можливими спеціальностями 
може обернутися небажаними наслідками 
для системи вищої освіти, економіки та сус-
пільства України в цілому; 

 кардинально протилежною є думка експертів 
щодо доцільності створення українськими за-
кладами вищої освіти та науковими установа-
ми філій і представництв при університетах 
і дослідницьких організаціях ЄС: цю ідею 
підтримали всі експерти наукових установ і 
74,1% експертів закладів вищої освіти. Серед 
основних бар’єрів, які можуть перешкодити 
цьому процесу, респонденти відмітили пан-
демію COVID-19; макроекономічну та полі-
тичну нестабільність в Україні через військові 
дії на Донбасі; недостатньо вільне володіння 
офіційними мовами ЄС; достатньо вартісний 
вхід на європейський освітній ринок та інші; 

 до першочергових цілей створення філій/
представництв вітчизняних закладів вищої 
освіти при дослідницьких організаціях та 
університетах країн – членів ЄС експерти від 
ЗВО віднесли такі: участь у програмах між-
народної мобільності (77,8%); спільну участь 
в реалізації проєктів європейських програм, 
обмін студентами, аспірантами та профе-
сорсько-викладацьким складом, організацію 
стажування студентів і викладачів на базі 
європейських університетів (74,1%); спільну 
участь у конференціях, підготовку спільних 
наукових публікацій і навчальних матеріалів, 
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залучення найкращих європейських практик у 
сферу вищої освіти (70,4%). Експерти з науко-
вих установ зі свого боку вважають ключовою 
метою створення таких філій/представництв 
посилення інтеграції України в Європейський 
дослідницький простір (100% респондентів) 
та однаково важливими, на їхню думку (80%), 
є спільна участь у реалізації європейських 
проєктів, підготовка спільних наукових публі-
кацій, виконання спільних досліджень і роз-
робок, участь у конференціях; 

 переважна більшість експертів закладів вищої 
освіти вважають найбільш перспективними 
такі напрями реалізації спільних освітніх про-
грам підготовки студентів і дослідницьких 
проєктів, як: «зелена» економіка (92,6%), циф-
рова економіка та суспільство (88,9%), креа-
тивні індустрії (81,5%). Своєю чергою, експер-
ти наукових установ такими напрямами ба-
чать: «зелену» економіку, цифрову економіку 
та суспільство; упровадження сучасних тран-
спортних технологій і систем; дослідження в 
галузі гуманітарних і соціальних наук (100% 
респондентів). Обрані напрями в цілому від-
повідають стратегічному порядку денному 
ЄС щодо розбудови кліматично нейтральної, 
більш «зеленої», цифрової, справедливої та 
демократичної Європи. 

Отже, на підставі проведеного емпіричного 
дослідження можна зробити висновок, що 
українські заклади вищої освіти та наукові 

установи зацікавлені, мають успішний досвід і потен-
ціал для розширення освітньої, наукової та науково-
технічної співпраці з університетами та дослідниць-
кими організаціями держав – учасниць ЄС. Тому для 
інтенсифікації такого співробітництва вважаємо до-
цільним: 
 з боку ЄС – збільшити бюджет європейських 

програм для асоційованих членів ЄС; змен-
шити бюрократизацію процесів їх виконання; 
започаткувати спеціальні тематичні конкурси 
для таких країн; 

 з боку України – розширяти практику інфор-
мування науково-педагогічних працівників і 
науковців про відкриті й очікувані конкурси 
європейських програм; упроваджувати за-
ходи з удосконалення їх компетенцій у сфері 
проєктного менеджменту в рамках спеціаль-
них грантів, які можуть бути започатковані, 
наприклад Національним фондом досліджень 
України; 

 удосконалити інституційне забезпечення 
подальшої інтеграції України до дослідниць-
кого та освітнього просторів ЄС шляхом 
внесення доповнень до Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС (статті 376 Глави 9 «Спів-

робітництво у сфері науки та технологій» 
Розділу V), Закону України «Про наукову та 
науково-технічну діяльність» (статей 7 і 25), 
Закону України «Про вищу освіту» (статті 32) 
у частині наділення наукових установ НАН 
України, національних галузевих академій 
наук, регіональних наукових центрів НАН 
України та МОН України, закладів вищої осві-
ти України правом створювати філії та пред-
ставництва при дослідницьких організаціях 
та університетах держав – учасниць ЄС. Ре-
алізація на практиці таких пропозицій до-
зволить пришвидшити інтеграцію України до 
Європейського дослідницького простору та 
Європейського освітнього простору, сприяти-
ме отриманню ширшого доступу українських 
наукових установ і ЗВО до дослідницької інф-
раструктури та фінансування ЄС, розбудові 
стійких професійних зв’язків між сторонами, 
швидшому освоєнню українськими фахівцями 
сучасних технологічних досягнень і розвит ку 
національної винахідницької діяльності. 

Перспективи подальших досліджень поляга-
ють в обґрунтуванні організаційно-інститу-
ційних пропозицій щодо підвищення рівня 

залучення українських наукових установ і ЗВО в до-
слідницький та освітній простори ЄС за окремими 
стратегічними пріоритетними напрямами освітньої 
та науково-технічної співпраці з огляду на національ-
ні та глобальні виклики, потенціал і здобутки націо-
нальних систем освіти та науки.                   
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