
 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ  

Круглого столу № 1 на тему: 

«Міжнародна та зовнішньоекономічна діяльність як фактор 

інтернаціоналізації сучасного європейського технічного університету 

лідерського типу» 

 

Круглий стіл був організований у межах Форуму ректорів вищих технічних 

навчальних закладів України та Республіки Польща, що відбувся 6-7 квітня 2017 року 

на базі Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» в рамках Українсько-Польських днів освіти, науки та 

інновацій. 

Організаторами Форуму виступили Асоціація ректорів вищих технічних 

навчальних закладів України та Конференція ректорів технічних університетів 

Республіки Польща за підтримки Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

науки і вищої освіти Республіки Польща, Польської освітянської фундації 

"Perspektywy". 

Участь у засіданні круглого столу взяли ректори та проректори вищих технічних 

навчальних закладів України та Польщі, представники адміністрації університетів, 

вчені та провідні фахівці у галузі міжнародної та зовнішньоекономічної діяльності. 

Круглий стіл мав за мету обговорення ключових питань реалізації міжнародної 

та зовнішньоекономічної діяльності сучасних європейських технічних університетів 

лідерського типу задля сприяння їх інтернаціоналізації за всіма можливими 

напрямами, переформатування з національного вишу на інтернаціональний 

університет лідерського типу. 

Міжнародна діяльність для вищого навчального закладу сьогодні – це важливий 

напрямок розвитку, що забезпечує авторитетний статус та високі позиції у світових 

рейтингах, конкурентоздатність на ринку освітніх послуг, розширює ресурсну базу 

науково-технічних досліджень, надає фінансову стійкість та автономію.  

http://upc.kpi.ua/?page_id=2704


Систематична інтеграція міжнародного аспекту в освітньо-наукову діяльність 

університету, при якому цілі і механізми організації надання послуг набувають 

міжнародного значення, є процесом його інтернаціоналізації. Результатом має стати 

перетворення національного ВНЗ в інтернаціональний.  

Глибока інтернаціоналізація для університетів означає посилення міжнародної 

компоненти в усіх складових діяльності, вихід на організацію досліджень і технологій 

навчання для підготовки фахівців, конкурентоспроможних на світових ринках праці, 

реформування за моделлю сучасного технічного університету лідерського типу, 

набуття репутації високорейтингового університету за міжнародновизнаними 

критеріями, і забезпечення – в результаті – зростання економічних показників. 

У такому контексті зовнішньоекономічна діяльність як складова міжнародної 

діяльності, що має на меті в тому числі отримання конкретних переваг у вигляді 

соціального та економічного ефекту від реалізації освітніх та науково-технічних 

послуг університету за кордон зарубіжним партнерам, набуває особливого значення. 

При цьому найбільш перспективним є експорт освітньо-наукової продукції та послуг 

іноземному споживачу, що може реалізовуватися різними шляхами. 

За результатами круглого столу сформовано наступні рекомендації, що будуть 

використані учасниками круглого столу при складанні програм інтернаціоналізації, 

стратегій та планів розвитку міжнародної діяльності, а також враховані при 

поточному здійсненні міжнародної та зовнішньоекономічної діяльності університетів:  

1. Посилити співпрацю та обмін досвідом між українськими та 

польськими університетами за різними напрямами адміністративної, освітньої та 

науково-дослідної роботи, а саме: 

спільна участь в інфраструктурних грантових проектах з метою  структурно-

організаційної перебудови системи менеджменту міжнародної сфери в 

університетах, в тому числі зовнішньоекономічної діяльності; 

 двосторонні програми обміну досвідом та підвищення рівня професійної 

компетенції керівників і фахівців відділів та департаментів, що курують 

міжнародне співробітництво;   

 спільне формування моделей внутрішнього університетського менеджменту 

задля ефективної міжнародної діяльності університетів, їх впровадження у 

практику; 

 реалізація програм академічної мобільності студентів, аспірантів та учених; 

 реалізація спільних освітніх та науково-дослідних проектів, проведення 

двосторонніх консультацій. 

 



2.  Забезпечити курс на поглиблення інтернаціоналізації вищої технічної 

освіти України та Польщі, посилення міжнародної компоненти шляхом: 

 активізації конструктивної взаємодії університетського сектору з 

міжнародними компаніями-представниками індустрії та бізнесу, їх залучення 

до участі у спільних освітніх проектів; 

 посилення міжнародного міжуніверситетського співробітництва, партнерства з 

організаціями та установами. 

  

3. Підвищити привабливість та конкурентоздатність освітніх та науково-

технічних продуктів та послуг університетів на міжнародних ринках освітніх 

послуг шляхом:  

 формування системи внутрішнього маркетингового супроводу міжнародної 

діяльності в університетах з систематичним моніторингом попиту та пропозиції 

освітніх послуг та потреб світових, регіональних та національних ринків праці; 

 розширення портфелю освітніх та науково-технічних послуг університетів для 

іноземного споживача, у тому числі впровадження інноваційних освітніх 

продуктів спільно з іноземними університетами-партнерами; 

  додержання міжнародних стандартів якості у вищій технічній освіті та 

відповідності підготовки фахівців глобальним вимогам ринку праці. 

 

4. Посилити зовнішньоекономічну складову діяльності технічних 

університетів: 

 формування моделей здійснення зовнішньоекономічної діяльності як 

сукупності експортно-імпортних операцій освітніх та науково-технічних послуг  

та продуктів університетів, їх адаптація  до національних реалій  

функціонування економіки,  освіти, науки та особливостей законодавчої бази; 

 формування загальної комерційної пропозиції для розширення комерційної 

присутності університетів на міжнародних ринках; 

 ініціювання створення спільних освітніх структур за кордоном з іноземними 

партнерами; 

 розробка та впровадження системи внутрішнього адміністративного та 

нормативно-методичного супроводу зовнішньоекономічної діяльності 

університетів. 


