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КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ – основна тенденція сучасного розвитку освіти. 
Університетський «продукт» має свою специфіку, необхідно  

враховувати і соціальну роль університету.  
 
 

Важливою є адаптація бізнес-підходу до освітніх 
реалій і потреб суспільства, світових стандартів з 
підсумковим формуванням оптимальної моделі 
організації ЗЕД, яка б дозволила не лише отримати 
додаткові кошти для утримання університету, але й 
сконцентрувати їх для сприяння інтернаціоналізації. 
 

Особливої актуальності заявлена проблема набуває для 
технічних університетів з урахуванням їх ролі в 
формуванні та розвитку інноваційної економіки і 
забезпеченні соціально-економічного зростання 
окремих держав і регіонів. 
 
 



       Інтернаціоналізація – це процес інтеграції міжнародних, міжкультурних  
                                                                          і глобальних елементів в освітні (педагогічні),  
                                                                          наукові й адміністративні функції окремо взятої  
                                                                          організації  

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: 
посилається на широкі економічні, 

технологічні і наукові напрямки, які 
безпосередньо впливають на вищу освіту і в 

значній мірі неминучі в сучасному світ 

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ: 
має більше спільного з «конкретною політикою 

і програмами, що здійснюються  установами, 
щоб мати справу з глобалізацією» 



ПЕРЕВАГИ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ (АСПЕКТИ) 

Формування зрозумілої для міжнародної 
спільноти системи вищої освіти 

Забезпечення конкурентоздатності 
українських вищих навчальних закладів, що 

можна досягти підтримуючи міжнародне 
співробітництво університетів 

Посилення потенціалу вищих навчальних 
закладів, підготовка їх до активної участі у 

міжнародних проектах 



НАПРЯМИ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ: 

Освітній процес 

Наукова діяльність 

Інформаційно-рекламна 
діяльність 

Фінансування 

Зв’язки з випускниками 

Міжнародна співпраця 

Експорт освітніх послуг 



 
 

Університет -  де факто підприємство, яке здійснює свою роботу 
відповідно до законів ринку. Головна функція університету -  

надання освітніх послуг, яку можуть реалізовуватись і Україні,  і 
поза її межами.  

  
 

ЗЕД на рівні університету - це сфера господарської 
діяльності, пов’язана з міжнародною виробничою і 
науково-технічною кооперацією, експортом та 
імпортом продукції та послуг, у т. ч.  у сфері освіти, 
а також трансфером технологій, розширенням 
міжнародного науково-технічного співробітництва 
у цій сфері . 
 

Для університетів внутрішній зміст 
зовнішньоекономічної діяльності складає 
сукупність заходів з трансферу знань (експорту та 
імпорту освітніх послуг та результатів науково-
технічної діяльності), орієнтованих на світовий 
ринок, з урахуванням форм і методів роботи на 
зарубіжних ринках, а також наявних тенденцій. 
 
 



• з території одного члена на територію будь-якого іншого члена;  
• на території одного члена споживачеві послуг будь-якого іншого члена;  
• постачальником послуг однієї країни-члена шляхом комерційної присутності на території будь-якого іншого члена;  
• постачальником послуг однієї країни-члена шляхом присутності фізичних осіб країни-члена на території  іншого 

держави. 

Споживання послуг за 
кордоном при  відвідуванні 

країни-постачальника 
(студенти, що навчаються за 

кордоном) 

Присутність фізичних осіб з 
країни-постачальника в країні 

споживачеві (професори і 
дослідники, що навчаються за 

кордоном) Комерційна присутність 
постачальника в країні 

споживачеві (філії, 
представництва закордонного 

ВНЗ) 
Постачання послуги через 

кордон без участі споживача 
(поширення освітніх програм 

за кордоном) 

СПОСОБИ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ТРАНСФЕРУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 

ГЕНЕРАЛЬНА УГОДА З ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ  ДАЄ ВИЗНАЧЕННЯ,  
ЩО ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ ОЗНАЧАЄ ПОСТАВКУ ПОСЛУГ: 



• надання послуг у сфері освіти;  

• участь у міжнародних проектах і програмах;  

• залучення іноземних інвестицій;  

• створення спільних міжнародних структур;  

• трансфер освітніх послуг та технологій;  

• супровід проектів з благодійної та гуманітарної допомоги; 

•  реалізація проектів з міжнародної технічної допомоги; 

•  інформаційно-аналітичне забезпечення та інші. 

НАПРЯМИ ЗЕД В УНІВЕРСИТЕТІ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПОКАЗНИКИ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ   
 



Складові ЗЕД університету 

Освітня 
діяльність 

Інші види 
діяльності 

Наукова 
діяльність 



• навчання і стажування студентів, аспірантів, докторантів з числа іноземців та осіб без громадянства; 
 

• друга вища освіта для осіб з числа іноземців та осіб без громадянства; 
 

• підвищення кваліфікації, навчання для здобуття післядипломної освіти особами з числа іноземців та осіб без 
громадянства; 
 

• підготовка до вступу до вищих навчальних закладів та до ЗНО осіб з числа іноземців та осіб без громадянства; 
 

• прийом кандидатських іспитів, видання та розповсюдження авторефератів, дисертацій, стенографування під  
час захисту дисертацій, організація, підготовка до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 
 або доктора наук та його проведення для осіб, які навчалися відповідно до договорів, укладених з іноземцями-
фізичними особами або іноземними юридичними особами; 
 

• здійснення наукового супроводження осіб з числа іноземців та осіб без громадянства, які підвищують  
кваліфікацію самостійно, та стажування таких осіб; 
 

• проведення лекцій та консультацій з питань науки, техніки, права, культури, мистецтва для іноземців як 
 в Україні  так і закордоном; 
 

• проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачою або без видачі відповідних документів 
про освіту курсів, гуртків, факультативів за науковим, технічним, екологічним, гуманітарним напрямами для 
іноземців; 
 

• складення бібліографічних списків , каталогів для бібліотек, підготовка фактографічних, аналітичних і 
бібліографічних довідок на замовлення іноземних фізичних та юридичних осіб. 

ЗЕД у сфері освіти, дозволена українським законодавством: 



• проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських, технологічних, 
пошукових та проектно-пошукових робіт; 

•  проведення робіт з діагностики, стандартизації і сертифікації технологічних процесів, обладнання та 
матеріалів, метрологічного забезпечення, технічного захисту інформації; 

•  проведення досліджень щодо розвитку окремих галузей економіки та кон'юнктурних досліджень; 
•  проведення наукової, науково-технічної, інших видів експертиз в установленому законодавством порядку; 
•  проектування, розроблення та виготовлення експериментальних зразків і дослідних партій матеріалів, 

речовин, приладів, обладнання; 
•  випробування обладнання, конструкцій, виробів, речовин, матеріалів; 
•  проведення консультацій з питань наукових досліджень, їх організації та наукового обслуговування; 
•  впровадження, виробництво і реалізація дослідної, промислової, наукової, науково-технічної, інноваційної 

продукції, техніки, обладнання, приладів та устаткування, що виготовлені за власними технологіями; 
•  здійснення операцій, пов'язаних із трансфером (передачею) технологій, що розроблені за рахунок коштів 

державного бюджету; 
•  проведення лабораторних аналізів і досліджень зразків; 
•  послуги з розроблення науково-технічної документації; 
•  організація та проведення наукових заходів (з'їздів, семінарів, конференцій тощо) . 

ЗЕД у сфері науки, техніки та інноватики –  
виконання робіт на замовлення іноземних фізичних та юридичних осіб: 



АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУПРОВІД  
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

проведення експортно-імпортних операцій для навчальних, 
наукових, господарських потреб та інших потреб університету 

здійснення міжнародного інвестиційного співробітництва 



 ТРАНСФЕР ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 

Провадження освітньої діяльності, післядипломна підготовка та підвищення кваліфікації 
фахівців, а також підготовка наукових кадрів для іноземних держав 

Організація підготовки здобувачів вищої освіти за спільними міжнародними програмами 

Направлення здобувачів вищої освіти на навчання та здобувачів наукових ступенів на 
стажування за кордон 

Направлення здобувачів вищої освіти на навчання та здобувачів наукових ступенів на 
стажування за кордон 

Виконання освітньо-наукових проектів, програм, грантів 

Створення спільних з іноземними партнерами структурних підрозділів та юридичних осіб 

Організація та проведення міжнародних виставок, конференцій, симпозіумів, семінарів 

Направлення здобувачів вищої освіти на навчання та здобувачів наукових ступенів на 
стажування за кордон 



ЗЕД університету здійснює значний вплив на процес 
інтернаціоналізації - виступає внутрішнім механізмом реалізації 

процесу.  
 
 

 

Кошти, отримані в результаті ЗЕД, становлять важливий ресурс його інтернаціоналізації. Отриманий 
прибуток від експорту освітніх та інших послуг дозволить забезпечити потребу університету в імпорті освіти, 
що є важливим кількісним та якісним показником інтернаціоналізації освітнього процесу.   

Динаміка отримання коштів від зовнішньоекономічної діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського 

2011 2012 2013 2014 
2015 

2016 
 25,76 26,80 29,44 

34,27 
53,27 
 

96,88 



• інтернаціоналізація є процесом інтеграції міжнародних елементів в освітні, 
наукові та адміністративні функції ВНЗ, що забезпечує конкурентоздатність 
та зміцнення потенціалу вітчизняних університетів, інтеграцію української 
системи вищої освіти до європейського освітнього простору;  

 

• зовнішньоекономічна діяльність як вид активності ВНЗ, знаходить прояв у 
кожному напрямі інтернаціоналізації університету, при цьому виступає 
важливим економічним ресурсом зазначеного процесу; 

 

•  надходження коштів від експорту освітніх та інших дозволених університету 
послуг здатне забезпечити потребу ВНЗ в імпорті освіти.  

ВИСНОВКИ: 



Дякуємо за 
увагу! 

 

  

 

forea@kpi.ua 
www.forea.kpi.ua 

(+38 044) 2366281 
 

ANDRII SHYSHOLIN 
HEAD OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OFFICE 

www.kpi.ua 
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