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ВСТУП 
 
Глобалізаційні процеси, які сьогодні проходять в освітньому просторі, і які 

проявляються, зокрема, в зростанні кількості іноземних студентів, загострюють 
конкуренцію університетів. Вважається, що наявність великої частки іноземних 
студентів є свідченням високого рейтингу навчальних закладів країни, якісного 
надання освітніх послуг, визнання дипломів у міжнародній науковій спільноті. 
Крім цього, навчання студентів-іноземців є вагомим джерелом доходу як для 
закладу вищої освіти, так і для держави в цілому. 

За даними ЮНЕСКО, кількість іноземних громадян, що сьогодні здобувають 
вищу освіту за межами своєї країни, перевищує 5 млн осіб. Найбільша частка 
іноземних студентів навчається у США (понад 1 млн), Великій Британії, Китаї, 
Австралії та Канаді. 

За даними Українського державного центру міжнародної освіти, у 
2018/2019 н. р. 443 ЗВО України надавали освітні послуги для 75 605 іноземних 
студентів, як приїхали на навчання із 154 країн. Найбільша частка іноземних 
студентів є громадянами країн Азії та Африки, а саме Індії, Марокко, 
Азербайджану, Туркменістану, Нігерії, Єгипту, Туреччини, Китаю, Ізраїлю та 
Грузії. Найбільш популярним напрямком навчання серед студентів-іноземців в 
Україні є медична справа. 

Хоча вища освіта України представлена на світовому ринку освітніх послуг та 
користується попитом серед певної категорії іноземних студентів, однак вітчизняні 
ЗВО незначною мірою представлені в міжнародних рейтингах та освітніх 
платформах через недостатні зусилля з популяризації. З метою виявлення 
ключових проблем, які гальмують можливості збільшення кількості іноземних 
студентів в Україні та покращення надання освітніх послуг для них, в дослідженні 
аналізуються підходи країн-конкурентів України на ринку освітніх послуг, зокрема 
таких як Росія, Китай, Філіппіни, Румунія, Молдова, Казахстан, Вірменія та 
Грузія. Вивчаються конкурентні переваги надання освітніх послуг для іноземних 
студентів, створені зазначеними країнами. 
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1. Глобальний ринок освітніх послуг 

 
Глобальний ринок освітніх послуг розпочав своє офіційне функціонування 

після того як Світова організація торгівлі розширила перелік послуг, торгівля 
якими здійснюється відповідно до GATS (General Agreement on Trade in Services), 
включивши окрему категорію «послуги в галузі науки і освіти»1. Все це зумовило 
оперування такими поняттями як ринок освітніх послуг, експорт-імпорт освітніх 
послуг, маркетинг освітніх послуг, бізнес-освіта та ін. Надання освітніх послуг 
стало розглядатись як фактор суспільного та економічного розвитку, а відтак 
прибуткового бізнесу. Це призвело до посилення конкуренції між навчальними 
закладами та зростання попиту на якісну вищу освіту. 

За даними ЮНЕСКО, у 2017 році кількість іноземних студентів становила 
5,3 млн осіб, в той час як у 2000 році їх налічувалось близько 2 млн осіб2. На рис. 1.1 
представлено динаміку кількості студентів, що здобували вищу освіту за межами 
своєї країни у 2000 році, а також впродовж 2011–2017 років. Як видно, кількість 
студентів-іноземців має однозначну тенденцію до подальшого зростання. 

 

 
Рис. 1.1. Динаміка кількості студентів-іноземців, 2000 р., 2011-2017 рр. 

Побудовано за Migration Data Portal (https://migrationdataportal.org/) та UNESCO Institute for 
Statistics, UIS (http://uis.unesco.org/). 
 

Сьогодні найбільш визнаним інструментом визначення рівня престижності та 
конкурентоспроможності навчального закладу, є міжнародні рейтингові 
дослідження. Серед найбільш впливових міжнародних рейтингів є дослідження QS 
World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings та 
QS Higher Education System Rankings. Розглянемо результати такого оцінювання 
більш детально. 

                                                            
1 The World Trade Report 2017. World Trade Organization. 2017. URL: http://onlinebookshop.wto.org. 
2 UNESCO, 2019. URL: http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?queryid=172. Data extracted on 28 Jan 2020 03:49 UTC 
(GMT) from UIS.Stat. 
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Для оцінювання найбільш ефективної системи вищої освіти у регіональному 
розрізі використовується QS Higher Education System Rankings. Дане дослідження 
проводиться кожні два роки, у результаті чого формується рейтинг 50-ти країн, які 
мають найвищі показники якості вищої освіти та ефективності роботи 
університетів. Процес оцінювання передбачає врахування чотирьох основних 
показників: ефективність системи вищої освіти (25%), доступність якісної освіти 
(25%), оцінка роботи провідної освітньої установи (25%), вплив національних 
інвестицій (25%)3.   

У табл. 1.1 подаються результати QS Higher Education System Rankings у 
2016 та 2018 роках. Впродовж цих років топ-10 країн залишалися незмінними: 
США, Велика Британія, Австралія, Німеччина, Канада, Франція, Нідерланди, 
Китай, Південна Корея та Японія. В межах десятки лідерів у 2018 році Австралія, 
порівняно з 2016 роком, покращила свої результати і піднялась на одну позицію 
вище, випередивши Німеччину. 

Таблиця 1.1 
Рейтинг країн з найкращими показники якості вищої освіти за результатами 

QS Higher Education System Rankings у 2016 р. та 2018 р. 
QS Higher Education System 

Rankings 2016 
Позиція у рейтингу QS Higher Education System 

Rankings 2018 
США 1 США 

Велика Британія 2 Велика Британія 

Німеччина  3 Австралія 

Австралія 4 Німеччина 

Канада 5 Канада 

Франція 6 Франція 

Нідерланди 7 Нідерланди 

Китай  8 Китай  

Південна Корея 9 Південна Корея 

Японія 10 Японія 

Складено за QS Higher Education System Rankings у 2016 р. та 2018 р. 
 
Україна увійшла у список топ-50 країн, які представлені у QS Higher Education 

System Rankings: 2018 році Україна зайняла 44 позицію, в той час як у 2016 році 
знаходилась на 45. 

За даними проєкту Atlas4, який вивчав освіту в контексті країни-реципієнта 
іноземних студентів, у 2018 році лідерами були США, Велика Британія, Китай, 
Австралія, Канада, Франція, Росія та Німеччина. Відзначимо, що 2001 році на 
міжнародному ринку освітніх послуг лідерами були також п’ять із цих країн – 
США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Австралія, однак окрім них високий 
рейтинг мали такі країни як Японія, Іспанія та Бельгія (див. рис. 1.2.). 

                                                            
3 QS Higher Education System Rankings. URL: https://www.topuniversities.com/system-strength-rankings/2018. 
4 Global Mobility Trends. Project Atlas. 2018. 
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Рис.1.2. ТОП-8 країн-реципієнтів іноземних студентів у 2001 та 2018 р. 

Побудовано за Global Mobility Trends. Project Atlas. 2018; UNESCO, 2018. 
 
QS World University Rankings – це рейтинг найкращих університетів світу за 

версією британської консалтингової компанії Quacquarelli Symonds (QS). QS World 
University Rankings оцінює університети за такими ключовими шістьма 
показниками: академічна репутація (40%), репутація серед роботодавців (10%), 
співвідношення викладацького складу факультету до кількості студентів (20%), 
кількість цитувань (20%), частка іноземних викладачів/частка іноземних студентів 
(5%/5%)5. У результаті оцінювання, формується рейтинг 1000 найкращих 
університетів світу. Зауважимо, що лідерами QS World University Rankings 2020 
стали 3 університети із США, а саме Массачусетський технологічний інститут, 
Стенфордський та Гарвардський університети (див табл.1.1). 

The Times Higher Education World University Rankings – це рейтинг найкращих 
університетів світу за версією журналу The Times Higher Education. До 
Всесвітнього рейтингу університетів The Times Higher Education 2020 увійшли 
майже 1400 університетів з 92 країн. Процес оцінювання передбачав врахування 
13 основних показників, які дають оцінку ефективності роботи університету за 
такими п’ятьма напрямами: навчання – 30%, дослідження – 30%, цитування – 30%,  
міжнародний зв’язок – 7,5% та дохід – 2,5%6. Відповідно до результатів оцінювання 
The Times Higher Education World University Rankings 2020, першу сходинку 
рейтингу посів Оксфордський університет (Велика Британія), другу – 
                                                            
5 QS World University Rankings. URL: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-
rankings/2020. 
6 The Times Higher Education World University Rankings. URL: https://www.timeshighereducation.com/world-university-
rankings/2020/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats. 
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Каліфорнійський технологічний інститут (США) та третю – Кембриджський 
університет (Велика Британія) (див табл.1.2). 

У табл. 1.2 наведено рейтинг ЗВО відповідно до результатів проведених 
досліджень QS World University Rankings 2020 та The Times Higher Education World 
University Rankings 2020.  

Таблиця 1.2 
Рейтинг найкращих університетів світу за результатами QS World University 
Rankings 2020 та The Times Higher Education World University Rankings 2020 

QS World University Rankings 2020 Позиція у 
рейтингу 

Times Higher Education World 
University Rankings 2020 

Массачусетський технологічний 
інститут (Massachusetts Institute of 

Technology), США 
1 

Оксфордський університет 
(University of Oxford), Велика 

Британія 
Стенфордський університет 
(Stanford University), США 2 

Каліфорнійський технологічний 
інститут (California Institute of 

Technology), США 
Гарвардський університет (Harvard 

University), США 3 
Кембриджський університет 

(University of Cambridge), Велика 
Британія 

Оксфордський університет 
(University of Oxford), Велика 

Британія 
4 

Стенфордський університет 
(Stanford University), США 

Каліфорнійський технологічний 
інститут (California Institute of 

Technology), США 
5 

Массачусетський технологічний 
інститут (Massachusetts Institute of 

Technology), США 
Швейцарська вища технічна школа 
Цюриха (Swiss Federal Institute of 

Technology Zurich), Швейцарія 
6 

Принстонський університет 
(Princeton University), США 

Кембриджський університет 
(University of Cambridge), Велика 

Британія 
7 

Гарвардський університет (Harvard 
University), США 

Університетський коледж Лондона 
(University College London, UCL), 

Велика Британія 
8 

Єльський університет (Yale 
University), США 

Імперський коледж Лондона 
(Imperial College London), Велика 

Британія 
9 

Чиказький Університет 
(University of Chicago), США 

Чиказький Університет 
(University of Chicago), США 10 

Імперський коледж Лондона 
(Imperial College London), Велика 

Британія 
Складено за QS World University Rankings 2020 та The Times Higher Education World University 
Rankings 2020. 

 
З огляду на те, що ці рейтинги використовували різну методологію при 

оцінюванні навчальних закладів, результати проведених досліджень дещо 
відрізняються. Так, 8 університетів входять у перші 10 позицій обох міжнародних 
рейтингів. Водночас, до  першої десятки QS World University Rankings 2020 
увійшли Швейцарська вища технічна школа Цюриха (Швейцарія) та 
Університетський коледж Лондона (Велика Британія). В свою чергу, до першої 
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десятки Times Higher Education World University Rankings 2020 увійшли два 
університети із США – Принстонський та Єльський університети. 

Зауважимо, що у даних рейтингах також представлені українські 
університети. Зокрема, до QS World University Rankings 2020 увійшли Харківський 
національний університет імені В. Н. Каразіна (491), Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка (541-550), Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут» (651-700), Національний технічний 
університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» 
(701-750), Сумський державний університет (701-750), Національний університет 
«Львівська політехніка» (751-800). 

За версією The Times Higher Education World University Rankings 2020, 
найкращими українськими університетами є Національний університет «Львівська 
політехніка» (801-1000), Львівський національний університет імені Івана Франка 
(1001+), Національний технічний університет «Харківський політехнічний 
інститут» (1001+), Сумський державний університет (1001+), Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка (1001+), Харківський 
національний університет імені В. Н. Каразіна (1001+). 

Зауважимо, що для українських університетів потрапляння у QS World 
University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings та 
Academic Ranking of World Universities має й фінансові стимули: за даними 
результатів міжнародних рейтингів 2020 року, 5 вітчизняних університетів 
отримали додаткове фінансування7. 

Україна також потрапила у QS Higher Education System Rankings: у 2018 році 
Україна піднялась до 44 позиції з 45 позиції у 2016 році.  

Наявність українських ЗВО у системі міжнародних рейтингів свідчить про те, 
що Україна та вітчизняна система освіти представлена у світовому освітньому 
просторі, освітні послуги користуються певним попитом серед іноземних 
студентів. Подальший розвиток цього напряму потребує прийняття рішень на 
основі детального аналізу особливостей освітнього маркетингу ближніх країн-
конкурентів, модернізації освітньої політики щодо залучення студентів-іноземців з 
урахуванням дій конкурентів, створення для навчання та проживання іноземних 
студентів в Україні більш доступних та комфортних умов. 
  

                                                            
7 Міністерство освіти і науки країни. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/bilshe-groshej-silnishim-mon-opublikuvalo-
rozpodil-derzhfinansuvannya-universitetiv-u-2020-roci. 
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2. Характеристика ринку освітніх послуг в Україні 

для іноземних студентів 
 

В Україні прийом на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без 
громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про 
правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», 
«Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», 
Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо 
розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями 
Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки 
Молдова», постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року № 684 
«Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом 
Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі 
питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без 
громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 
року за № 2004/245368. 

Згідно із законодавством України, кожного року розробляються правила 
прийому студентів до ЗВО – «Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти 
України», які є чинними впродовж відповідного календарного року. Правила 
прийому затверджуються вченою (педагогічною) радою закладу вищої освіти, 
розміщуються на офіційному сайті закладу вищої освіти та вносяться до Єдиної 
державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). В Умовах прийому на 
навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році прописано, що іноземці та 
особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб, якщо іншого не передбачено міжнародними договорами України, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством 
або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність. 

Зарахування вступників з числа іноземних громадян на навчання за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб може здійснюватися закладами вищої освіти: 

 двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше ніж 01 
листопада і 01 березня відповідно), для здобуття ступенів молодшого 
бакалавра, бакалавра, магістра; 

 упродовж року для навчання в аспірантурі, ад’юнктурі, докторантурі. 
Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за 

кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), обов’язковою є процедура 
визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно 
до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року 
№ 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за 
№ 614/27059. 

В Україні офіційним державним джерелом інформації з питань навчання 
іноземних студентів є Український державний центр міжнародної освіти (УДЦМО) 

                                                            
8 Наказ «Про затвердження Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році» від 11.10.2019 
№ 1285. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1192-19. 
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Міністерства освіти і науки України. З огляду на це, було детально проаналізовано 
статистичний збірник «Іноземні студенти в Україні: статистичні дані» за 20199, а 
також матеріали сайту УДЦМО10 та проведено інтерв’ю з керівництвом УДЦМО, 
що дало змогу фокусувати увагу на особливостях поточного стану та особливостях 
надання освітніх послуг іноземним студентам в Україні.  

На рис. 2.1 наведено динаміку кількості іноземних студентів в Україні 
починаючи з 2011 р. Видно, що кількість іноземних студентів в Україні має 
позитивну тенденцію до зростання, станом на 2018 рік в Україні навчалося 75 605 
іноземних студентів, порівняно з 2011 роком частка іноземних студентів зросла на 
29% або на 21941 осіб. 

 
 

 
Рис. 2.1. Кількість іноземних студентів в Україні (2011–2018), осіб 

Складено за даними УДЦМО. Офіційний сайт. URL: https://studyinukraine.gov.ua. 
 

Сьогодні найбільша кількість іноземних громадян, які здобувають вищу освіту 
в Україні є громадянами Азії та Африки. Загалом в українських ЗВО навчаються 
студенти-іноземці із 154 країн світу. З рис. 2.2 видно, що найбільша частка 
іноземних студентів є громадянами Індії (19,78%), Марокко (9,77%), Азербайджану 
(8,24%), Туркменістану (6,66%), Нігерії (4,70%), Єгипту (4,51%), Туреччини 
(4,30%), Китаю (3,60%), Ізраїлю (3,25%) та Грузії (3,17%). З інших країн загалом 
приїжджають 32,02% іноземних студентів. Повний перелік країн за походженням 
іноземних студентів наведено у Додатку А. 

 

                                                            
9 Іноземні студенти в Україні: статистичні дані, 2019 / уклад.: О. О. Шаповалова, О. М. Бєлік. Київ, 2019. 60 с. 
10 Український державний центр міжнародної освіти. URL: https://studyinukraine.gov.ua/. 
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Рис. 2.2. Топ-10 країн за походженням іноземних студентів 

Складено за даними УДЦМО. Офіційний сайт. URL: https://studyinukraine.gov.ua. 
 

У 2017/2018 н. р. частка студентів із країн пострадянського простору склала 
29,47%, в той час як наступного 2018/2019 н. р. частка цих студентів скоротилась 
майже на 5% і становила 24,67% (див. рис. 2.3). На сьогодні найбільша частка 
іноземних студентів із пострадянських країн є громадянами Азербайджану, 
Туркменістану, Грузії, Узбекистану та Росії, дещо менша частка – з Молдови, 
Білорусі, Вірменії, Таджикистану та інших країн. Ці студенти, як правило, 
обирають правові та економічні спеціальності для навчання: міжнародні відносини, 
міжнародна економіка, міжнародне право, банківська справа тощо, навчаються 
вони переважно на заочній формі. 

Рис. 2.3. Частка студентів із пострадянських країн, осіб 
Складено за даними УДЦМО. Офіційний сайт. URL: https://studyinukraine.gov.ua. 

 
Варто відмітити, що у 2018/2019 н. р. іноземні студенти навчалися у 443 ЗВО, 

перелік яких, порівняно із попереднім 2017/2018 н. р., збільшився майже у 2 рази 
(див. рис. 2.4). У 2018/2019 н. р. розподіл ЗВО за формою власності був такий: 
державні ЗВО – 66 620 або 88,12% від загальної кількості ЗВО, приватні ЗВО – 
8 953 або 11,84% та комунальні ЗВО – 32 або 0,04%. Більш детальна інформація 
наведена у Додатку Б. 
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Рис. 2.4. Кількість ЗВО в Україні, які здійснюють навчання іноземних 

студентів, одиниць 
Складено за даними УДЦМО. Офіційний сайт. URL: https://studyinukraine.gov.ua. 
 

У табл. 2.1 наведено рейтинг найбільш популярних українських ЗВО серед 
іноземних студентів. Лідерами ЗВО за кількістю іноземних студентів є два 
університети з м. Харків: Харківський національний медичний університет та 
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, на третій позиції 
рейтингу – Одеський національний медичний університет. Відтак, у цих 
університетах навчається 38,86% іноземних студентів або 27 689 осіб.  

Таблиця 2.1 
Рейтинг найбільш популярних ЗВО серед іноземних студентів 

 
№ 

 
Назва ЗВО 

К-сть іноземних 
студентів 

Частка від 
загальної к-сті 

іноземних 
студентів, % 

1 Харківський національний медичний університет 4432 5,86 
2 Харківський національний університет імені 

В. Н. Каразіна 
4363 5,77 

3 Одеський національний медичний університет 3780 4,99 
4 Національний медичний університет імені 

О. О. Богомольця 
3601 4,76 

5 Запорізький державний медичний університет 2665 3,52 
6 ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ 

України» 
2443 3,23 

7 Вінницький національний медичний університет 
імені М. І. Пирогова 

2276 3,01 

8 ПАТ ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління 
персоналом» 

2079 2,74 

9 ДВНЗ «Тернопiльський державний медичний 
університет iменi I.Я. Горбачевського МОЗ 
України» 

2050 
 

2,71 

10 ВДНЗ «Буковинський державний медичний 
університет» 

1723 2,27 

Всього 27689 38,86 
Складено авторами за даними Українського державного центру міжнародної освіти. Офіційний 
сайт. URL: https://studyinukraine.gov.ua/. 
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Варто підкреслити, що серед цих ЗВО Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна входить у список найкращих університетів світу за 
результатами міжнародних рейтингів QS World University Rankings 2020 та The 
Times Higher Education World University Rankings 2020, що є для студентів-
іноземців вагомим фактором у процесі вибору університету для здобуття вищої 
освіти.  

Як видно із табл. 2.1, вісім із десяти ЗВО-лідерів є медичного спрямування. 
Отримані дані корелюють із статистичною інформацією щодо розподілу найбільш 
популярних спеціальностей серед іноземних студентів в Україні, адже до топ-трьох 
найбільш популярних спеціальностей належить медицина (26,50%), лікувальна 
справа (13,19%) та стоматологія (6,88%). Зауважимо, що медичний напрям 
навчання найбільш популярний серед студентів Індії, Китаю, країн Африки та Азії. 
Крім цього, досить популярними спеціальностями є менеджмент (4,71%), фармація 
та промислова фармація (4,04%). Дещо менша частка іноземних студентів 
навчається на спеціальності право (2,14%). Середню освіту здобуває 1,88% 
іноземців, зокрема, в переважній більшості це студенти з Китаю та Туркменістану. 
Менше ніж 2% іноземних громадян навчаються на таких спеціальностях: фінанси, 
банківська справа та страхування (1,62%), економіка (1,41%), будівництво (1,39%) 
та філологія (1,35%). Всі інші спеціальності, на яких навчаються іноземні студенти, 
становлять 25,28% від загальної кількості. Окрім цього, майже десята частина 
іноземних студентів проходить мовну підготовку (9,61%) (див. рис. 2. 5).  

Відзначимо, що експерти Українського державного центру міжнародної 
освіти серед перспективних спеціальностей для іноземних студентів, крім 
медицини та фармакології, відзначають будівництво (civil engineering), авіоніку та 
ракетні технології, прикладну фізику та нанотехнології, газове і нафтове 
машинобудування і технології, суднобудування, дослідження в галузі атомної 
енергії, агрономію, біологія і генетику.  

 
Рис. 2.5. Найбільш популярні спеціальності в Україні серед іноземних 

студентів 
Складено за даними УДЦМО. Офіційний сайт. URL: https://studyinukraine.gov.ua. 
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На рис. 2.6 наведено картосхему розподілу кількості іноземних студентів в 
Україні, з якої видно, що найбільша частка іноземних громадян навчається у 
Харківській (19 746 осіб), Одеській (8 460 осіб) та Дніпропетровській (5 083 особи) 
областях. Вагома частка іноземних студентів навчається у Київській обл. (16 341 
осіб), зокрема, у столиці м. Київ. Найменша частка студентів-іноземців навчається 
у північно-західному регіоні: Волинська обл. (76 осіб), Хмельницька обл. (70 осіб), 
Житомирська обл. (62 особи) та Чернігівська обл. (24 особи). 

Відзначимо, що переважна більшість студентів-іноземців в Україні 
безпосередньо здобуває освіту (основне навчання – 87,47%), що триває 6 років. 
Практично кожний десятий іноземний студент проходить мовну підготовку 
(9,61%), що передбачає додатковий рік навчання з метою вивчення мови 
викладання, після якої розпочинається основне навчання. Післядипломну освіту 
здобуває 1,96% іноземних студентів. У межах програми академічної мобільності 
навчається 0,04% іноземних студентів. Вишкіл PhD (аспірантура/докторантура) 
здобувають 0,92%.  

 
Рис. 2.6. Картосхема розподілу кількості іноземних студентів в Україні  

по областях, одиниць 
Побудовано за даними УДЦМО. Офіційний сайт. URL: https://studyinukraine.gov.ua. 
 

У процесі навчання для іноземних студентів важливу роль відіграє мова 
навчання. В Україні, 43,503% іноземних громадян навчаються англійською мовою, 
29,376% – російською, 27,000% – українською, 0,117% – французькою і 0,004% 
німецькою мовою.  
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Станом на 2018/2019 н. р. найбільш популярною формою навчання серед 
іноземних студентів була денна (84,1547%), значно менша кількість студентів-
іноземців обрали заочну (15,8165%), в той час як вечірня форма навчання (0,0212%) 
та екстернат (0,0076%) користуються найменшою популярністю. У розрізі освітніх 
ступенів, частка іноземних студентів, які проходять підготовку за програмою 
«магістр» становить 44,08%, «бакалавр» – 35,12%, «спеціаліст» – 19,48%, 
«молодший спеціаліст» – 0,87% та «доктор філософії» – 0,45%. 

В Україні найбільша кількість іноземних студентів є громадянами Індії (майже 
20%), вибір яких великою мірою визначається інформацією, яка подається 
Медичною Радою Індії (Medical Council of India, MCI)11. На сайті MCI подано 
список іноземних університетів, у яких індійські студенти можуть здобувати вищу 
освіту, після чого їхній диплом в Індії буде визнано. Зауважимо, що навчання в 
Індії триває всього п’ять років, порівняно з 6-річним навчанням в Україні. Крім 
цього, українське законодавство не передбачає навчання в інтернатурі для 
іноземних студентів, так само як і заборонено поєднувати навчання із працею.  

Варто підкреслити, що Саудівська Аравія не визнає українських дипломів з 
медицини у зв’язку з тим, що відсутня практична підготовка. Більше того, здобуті 
в Україні медичні спеціальності, незалежно від отримано освітньо-
кваліфікаційного рівня – спеціаліст чи магістр, в Індії завжди прирівнюються 
тільки до «бакалавра з медицини» (Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, 
MBBS). 

Однак, незважаючи на це, індійські студенти приїжджають в Україну на 
навчання. Серед основних переваг, які озвучують індійські студенти, хороша якість 
української медичної освіти,  порівняно невисока вартість навчання (приблизно 
20% від вартості навчання в Індії) та проживання, можливість навчання 
англійською мовою. У великих містах, де здебільшого навчаються індійські 
студенти-медики (Київ, Одеса, Харків, Львів), є також можливості забезпечити їх 
гастрономічні уподобання відповідно до релігійних переконань. 

 Зауважимо, що переважна більшість студенів, зокрема індійських громадян, 
користуються послугами освітнього агента, а саме приватної організації-
посередника, яка надає різноманітні послуги з підготовки документів на навчання, 
відправленням студента на навчання, отриманням візи, супроводження студента у 
країні навчання, оформлення документів на посвідку та ін. Так, у 2018 році частка 
запрошень для іноземних студентів, зареєстрованих за зверненням агента, 
становить 70,47%, в той час як за зверненням студента-абітурієнта – 29,53. 

Аналізуючи ринок освітніх послуг в Україні для іноземних студентів, не 
можна оминути тему легалізації документів про освіту, яка досить часто є 
проблемою для іноземних громадян, адже в Україна існує складна процедура 
підтвердження чинності цих документів. Зауважимо, що деякі країни перевіряють 
документи тільки в електронному форматі на платформі освітнього електронного 
реєстру (за наявності), однак в Україні відповідно до чинного законодавства 
обов’язковим є й паперове підтвердження. В Україні ДП «Інформаційно-іміджевий 
центр» від імені Міністерства освіти і науки України  видає документи про 
легалізацію. 
                                                            
11 Medical Council of India, MCI). URL: https://www.mciindia.org/CMS/. 
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У табл. 2.2. подано інформацію про легалізацію документів про освіту для 
іноземних студентів із топ-20 країн за походженням. Як видно з наведених в 
таблиці даних, що студенти тільки із двох країн – Туркменістану та Узбекистану не 
потребують додаткового засвідчення документів про освіту. У Додатку В подано 
інформацію щодо особливостей процедури легалізація документів про освіту у 
країнах, які є конкурентами України для здобуття вищої освіти. 

Таблиця 2.2 
Легалізація документів про освіту для іноземних студентів 

ТОП-20 країн за 
походженням 

іноземних студентів в 
Україні 

Країна походження 
документу 

Легалізація в Україні 

1 Індія Apostille 
2 Марокко Apostille 
3 Азербайджан Apostille 
4 Туркменістан Не потребують додаткового засвідчення 
5 Нігерія Консульська легалізація 
6 Єгипет Консульська легалізація 
7 Туреччина Apostille 
8 Китай Консульська легалізація 
9 Ізраїль Apostille 
10 Грузія Apostille 
11 Йорданія Консульська легалізація 
12 Узбекистан Не потребують додаткового засвідчення 
13 Іран Консульська легалізація 
14 Гана Консульська легалізація 
15 Росія Apostille 
16 Ліван Консульська легалізація 
17 Ірак Консульська легалізація 
18 Туніс Консульська легалізація 
19 Лівія Консульська легалізація 
20 Польща Apostille 

Джерело: ДП «Інформаційно-іміджевий центр». Офіційний сайт. URL: https://apostille.in.ua/ua/. 
 
Консульська легалізація – це процедура визнання офіційних документів, 

виданих на території України, за кордоном, яка проводиться в міністерствах 
України та консульствах іноземних держав на території України. Така процедура 
може тривати до 6 місяців і не є гарантією, що студент отримає позитивне 
підтвердження. Оскільки в Україні запрошення на навчання видаються 
безпосередньо ЗВО, за яке іноземний студент має сплатити, однак при негативному 
консульському підтвердженні, кошти за проплачене запрошення студенту не 
повертаються. 

Для прикладу, у 2018 році було зареєстровано 7 898 запрошень з Індії, однак 
кількість всіх індійських студентів, які навчаються в Україні впродовж шести років 
(бакалаври+магістри) становить 14 958 осіб, що значно менше, за умови, якщо б 
щорічно всі індійські студенти отримували запрошення. Apostille 
(апостилювання) – це один із правових режимів визнання юридичної чинності 
документів, які мають використовуватися за кордоном. Апостиль виник як 
альтернативна і універсальна процедура підтвердження чинності іноземних 
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документів. На відміну від консульської легалізації, на апостилювання 
витрачається менше часу, а документи з апостилем можуть використовуватися в 
різних країнах, а не в одній12. 

Проведений аналіз дав змогу скласти «портрет» іноземного студента в 
Україні. Так, переважна більшість іноземних громадян, які здобувають вищу освіту 
в Україні, є громадянами країн Азії та Африки. Як правило, ці студенти належать 
до середнього класу, і обирають університети серед країн Європи, Росії та Китаю. 
Медичний напрям навчання є пріоритетним, затребувані також такі спеціальності 
як менеджмент, право, середня освіта, фінанси, економіка та будівництво. 

У табл. 2.3 подано SWOT-аналіз надання освітніх послуг для іноземних 
студентів в Україні, де можна більш детально ознайомитись із сильними та 
слабкими сторонами надання освітніх послуг, а відтак потенційними 
можливостями та загрозами розвитку ринку вітчизняного освітніх послуг. 

Отже, вища освіта України на ринку освітніх послуг користується 
популярністю серед іноземних студентів країн Азії та Африки, зокрема найбільша 
частка є громадянами Індії (майже 20%). Загалом, динаміка кількості іноземних 
студентів в Україні має позитивну тенденцію до зростання – 75 605 іноземних 
студентів здобувають вищу освіту в Україні. Переважна більшість іноземних 
студентів навчається у ЗВО України, які є медичного спрямування (Харківський 
національний медичний університет, Одеський національний медичний 
університет, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця), а також 
у тих університетах, які входять до міжнародних рейтингів The Times Higher 
Education World University Rankings та QS World University Rankings (Харківський 
національний університет імені В. Н. Каразіна, Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка, Сумський державний університет). 

Найбільш затребуваними спеціальностями серед іноземних студентів є 
медицина (26,50%), лікувальна справа (13,19%), стоматологія (6,88%), менеджмент 
(4,71%), фармація та промислова фармація (4,04%), право (2,14%), середня освіта 
(1,88%), фінанси, банківська справа та страхування (1,62%), економіка (1,41%), 
будівництво (1,39%) та філологія (1,35%). 
  

                                                            
12 ДП «Інформаційно-іміджевий центр». URL: https://apostille.in.ua/ua/. 
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Таблиця 2.3 

SWOT-аналіз особливостей надання освітніх послуг  
для іноземних студентів в Україні 

Сильні сторони Слабкі сторони 
 Україна зайняла 44 позицію серед топ-50 країн у 

QS Higher Education System Rankings 2018 р.; 
 щороку кількість іноземних студенів в Україні 

суттєво зростає;  
 іноземні студенти вважають українську освіту 

якісною; 
 спрощена процедура вступу у ЗВО України; 
 вартість навчання та проживання є порівняно 

невисокою і доступна для громадян країн, що 
розвиваються; 
 є можливість навчатися на підготовчому курсі та 

проходити мовну підготовку; 
 більшість університетів, які орієнтовані на 

залучення іноземних студентів, пропонують навчання 
іноземною мовою (англійською, російською, 
німецькою, французькою тощо); 
 наявність офіційних державних установ з питань 

навчання іноземних студентів (підпорядковані 
Міністерству освіти і науки України): Український 
державний центр міжнародної освіти 
(https://studyinukraine.gov.ua/) та ДП «Інформаційно-
іміджевий центр» (https://apostille.in.ua/);  
 провідні українські ЗВО на своїх вебсайтах 

мають окрему рубрику з інформацією для іноземних 
студентів (Admission information for foreign students, 
Tuition fees for foreign students). 

 Українські ЗВО у системі міжнародних рейтингів The 
Times Higher Education World University Rankings  та QS 
World University Rankings  представлені недостатньо; 
 в українському законодавстві не передбачено 

можливості поєднувати роботу з навчанням для іноземних 
студентів; 
 іноземні студенти, які навчаються на медичних 

спеціальностях (найбільша частка в Україні) не мають 
права навчатися в інтернатурі та отримувати практичну 
підготовку; 
 відсутня ефективна освітня політика та PR-стратегія 

з метою залучення іноземних студентів; 
 українські дипломи не визнаються у більшості країн 

світу, необхідним є додаткове підтвердження отриманої 
кваліфікації; 
 не всі ЗВО (особливо регіональні) мають змогу 

забезпечити викладання для іноземних студентів 
інтернаціональною мовою (англійською); 
 обмеженість бюджетних місць для навчання 

іноземних студенів в Україні (квоти для студентів); 
 відсутня мережа «університетських освітніх агентів», 

однак розвинута мережа приватних освітніх агентів; 
 під час прийняття на навчання іноземних громадян, 

які подають документ про здобутий за кордоном ступінь 
(рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і 
встановлення еквівалентності цих документів; 
 складна процедура оформлення студентських віз та 

легалізації документів про освіту. 
Можливості Загрози 

 підвищення позицій ЗВО України у 
міжнародних рейтингах; 
 посилення процесів інтернаціоналізації системи 

вищої освіти України на фоні демографічного 
зниження числа українських студентів; 
 адаптація ЗВО України до міжнародних 

стандартів; 
 підписання договорів про співпрацю 

українських ЗВО з міжнародними університетами, а 
також договорів про взаємовизнання дипломів; 
 розвинути мережу рекрутаційних та 

інформаційних центрів українських ЗВО; 
 доповнити список українських ЗВО медичних 

напрямів на сайті Медичної Ради Індії (MCI) для 
залучення більшої кількості студентів-медиків; 
 проведення рекламних кампанії ЗВО України з 

метою залучення іноземних студентів; 
 збільшення кількості ЗВО України, в яких 

навчаються іноземні студенти; 
 залучення іноземних викладачів на роботу у 

ЗВО України, а також іноземних студентів з інших 
країн на навчання в Україні; 
 збільшення кількості акредитованих програм у 

ЗВО України; 
 популяризація англійської мови викладання як 

інтернаціональної серед всіх ЗВО України. 

 ризики загострення політичної ситуації та 
військового конфлікту в Україні; 
 недостатня популяризація українських ЗВО на 

глобальному ринку освітніх послуг; 
 відсутність перспективи працевлаштування для 

іноземних студенів після отримання диплому в Україні; 
 ЗВО не надають іноземним студентам допомогу щодо 

адаптації до місцевих умов; 
 орієнтованість іноземних студентів, які здобувають 

вищу освіту за спеціальністю «медицина» на отримання 
практичної підготовки може переорієнтовувати їх на 
здобуття освіти у країнах, де така практична підготовка 
надається, та призвести до відтоку вагомої частки 
іноземних студентів в інші країни; 
 зміни у законодавстві України щодо мови викладання 

в українських ЗВО можуть призвести до скорочення 
кількості іноземних студентів, які навчаються російською 
мовою; 
 складна та забюрократизована система запрошення 

іноземного студента на навчання в Україні; 
 наявність корупції в освітній сфері України. 

 

Складено авторами. 
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Серед конкурентних переваг для вибору навчання в Україні є: 
• можливість отримати якісну освіту (зокрема, хороша якість української 

медичної освіти); 
• нескладна процедура вступу у ЗВО України; 
• порівняно низька вартість надання освітніх послуг (залежно від ЗВО та 

обраної спеціальності, вартість навчання коливається від 3 тис. до 5 тис. доларів); 
•  доступні ціни на проживання (можливим є проживання у студентському 

гуртожитку, так і оренда кімнати чи квартири). 
• можливість навчатися на підготовчому відділенні та проходити мовну 

підготовку; 
• серед мов навчання, більшість університетів, які орієнтовані на залучення 

іноземних студентів, пропонують навчання іноземною мовою (англійською, 
російською, німецькою, французькою тощо); 

До перешкод, пов’язаних з отримання вищої освіти в Україні, належать: 
• відповідно до українського законодавства, іноземні студенти, які навчаються 

на медичних спеціальностях в українських ЗВО не мають права навчатися в 
інтернатурі, а також проходити стажування; 

• іноземні студенти, які бажають отримати досвід роботи або/чи додатковий 
дохід не можуть поєднувати роботу з навчанням в Україні; 

• частка ЗВО, яка може надавати якісні освітні послуги англійською мовою є 
невеликою; 

• складна процедура оформлення студентських віз та легалізації документів 
про освіту; 

• переважна більшість іноземних студентів додатково витрачають кошти на 
послуги приватних освітніх агентів в Україні, оскільки мережа університетських 
освітніх агентів є нерозвиненою; 

• під час прийняття на навчання іноземних громадян, які подають документ 
про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура 
визнання і встановлення еквівалентності цих документів. 

Для подальшого розвитку міжнародного напрямку української освіти слід 
вносити певні корективи. На сьогодні в Україні не розвинута мережа 
«університетських агентів», які б надавали такі послуги для іноземних громадян. 
Це саме стосується надання стипендій для іноземних громадян, оскільки 
інформації про їх наявність в Україні є практично недоступною. Причому це 
можуть бути стипендії, які тільки частково покривають вартість навчання, в 
багатьох випадках для іноземних студентів має значення іміджевий момент, сам 
факт, що студент здобув право на стипендію. У той же час більшість країн-
конкурентів пропонують стипендії для навчання, в окремих випадках – додатково 
покривають витрати, пов’язані із проживанням та харчуванням. З огляду на це, 
Міністерство освіти і науки України, а також всі українські ЗВО на офіційному 
сайті повинні розмістити окрему рубрику з вичерпною інформацію для іноземних 
громадян, які планують здобувати вищу освіту в Україні. Крім цього, потрібно 
розробити PR-стратегію та регулярно проводити рекламну компанію з метою 
запрошення іноземних студентів на навчання в Україну. Досвід успішних країн 
демонструє, що ефективним механізмом є двостороння освітня співпраця між 
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країнами та університетами, зокрема, підписання меморандумів про 
взаєморозуміння та домовленостей про взаємне визнання освітніх документів. 

З огляду на вищезазначене, можна зробити висновок, що серед пріоритетів 
освітньої політики України з метою залучення більшої кількості іноземних 
студентів є покращення надання освітніх послуг шляхом модернізації освітнього 
процесу з врахуванням міжнародних стандартів, налагодження співпраці з 
міжнародними університетами та підписання з ними Договорів про взаємовизнання 
дипломів, внесення змін до законодавства України у частині спрощення процедури 
легалізації документів про освіту, а також надання можливості іноземним 
студентам поєднувати навчання з робою, а відтак мати змогу отримати роботу в 
Україні після закінчення ЗВО.  
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3. Особливості здобуття вищої освіти в країнах-конкурентах України 

 
Огляд вітчизняного ринку освітніх послуг для іноземних студентів дає змогу 

виділити країни, які є конкурентами України для здобуття вищої освіти, а саме: 
Росію, Китай, Філіппіни, Румунію, Молдову, Казахстан, Вірменію та Грузію. Для 
того щоб визначити конкурентні переваги/недоліки здобуття вищої освіти у цих 
країнах, будемо аналізувати такі аспекти:  

− загальна характеристика системи вищої освіти;  
− дослідження особливостей ринку освітніх послуг (кількість ЗВО, кількість 

ЗВО у міжнародних рейтингах, кількість іноземних студентів та ін.); 
− вибірка найкращих ЗВО країни, що можуть бути привабливими для 

іноземних студентів; 
− наявність у країні «освітніх посередників»; 
− плюси та мінуси для навчання іноземних студентів (вартість навчання, 

умови зарахування, легалізація документів про освіту, можливість 
працювати під час навчання та ін.). 

 
3.1. Надання освітніх послуг для іноземних студентів у Росії 

Росія – країна, яка порівняно недавно приєдналася до Болонського процесу. 
Щодо організації навчання іноземних студентів домінує підхід використання 
навчання як «м’якої сили» з поширення ідей політики Росії в інші країни13. 
Відповідно до цього організовується набір та навчання іноземних студентів: 
іноземний студент повинен знати російську мову і вступати до ЗВО на рівних 
правах з місцевими студентами на основі випускних іспитів. У випадку успішного 
вступу на іноземних студентів поширюється соціальний пакет підтримки як і для 
місцевих студентів – стипендія (щорічно для іноземних студентів виділяється 
близько 16 тисяч стипендій), проживання в гуртожитках, проїзд в громадському 
транспорті тощо. Централізовано здійснюється контроль набору на навчання 
іноземних студентів: наявність у потенційного студента запрошення від 
університету є практично гарантією надання візи, адже запрошення узгоджене із 
службами безпеки Росії. 

У Росії навчається більше 240 тисяч іноземців, які прибувають перш за все із 
сусідніх пострадянських держав: Казахстану, Туркменістану, Білорусії та України, 
на другому місці – Азія, Африка та ближній Схід14. 

Система вищої освіти в Росії передбачає навчання у бакалавраті (4 роки 
навчання) і магістратурі (2 роки). Російські ЗВО пропонують кілька форм навчання: 
очну, вечірню, заочну і дистанційну. Пропонується досить багато освітніх програм 
із найрізноманітніших напрямів навчання. Популярними є медичні та інженерні 
спеціальності, IT, менеджмент, міжнародні відносини та інші. Важливим є те, що 
іноземні студенти, які навчаються на медичних спеціальностях, мають можливість 
навчатися в інтернатурі, а відтак отримувати практичний досвід. На сьогодні багато 

                                                            
13 Лебедева М. М. Высшее образование как потенциал «мягкой силы» России. Вестник МГИМО Университета. 
2009. № 6. 
14 Система высшее образования в России. URL: https://kudapostupat.com/vysshee-obrazovanie-v-rossii.  
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програм викладаються не тільки російською, а й англійською мовою. З останньою 
дещо гірше, коли мова йде про регіональні ЗВО. Наприклад, індійські студенти-
медики15, говорять про значні незручності навчання в російських ЗВО, де 
англійською мовою викладається лише половина курсів. Загалом абітурієнтів, які 
не володіють російською, в ЗНО працюють підготовчі відділення, де можна освоїти 
мову і профільні дисципліни. 

Особливості вступу іноземного студента до російських ЗВО16: 
 вступ до ЗВО Росії відбувається на основі випускних іспитів; 
 усі іноземні студенти повинні пройти річні курси вивчення мови та 

вступати до ЗВО на рівних правах з місцевими студентами; по закінченню річних 
курсів усі іноземні абітурієнти складають спеціальні іспити, за результатами яких 
мають право вступати у ЗВО; 
 із 52 навчальних годин лише 24 відводиться на аудиторні заняття. Решту 

часу студентам відводиться на самоосвіту. В навчальному процесі переважають 
лекційні заняття; 
 основна мова викладання – російська; 
 є можливість отримувати стипендію, яка покриває вартість навчання, 

проходження підготовки на річних курсах, проживання в гуртожитку та додаткові 
кошти на щомісячні витрати; 
 іноземних студентів не приймають до російських ЗВО без наявності 

медичної страховки, про яку потрібно подбати ще до потрапляння в цю країну; 
 вартість навчання в російських ЗВО вища ніж в українських, в деяких 

закладах суттєво вища – у декілька разів. 
Як зазначалось, з бюджету Росії щорічно виділяється близько 16 тисяч 

стипендій для іноземців. Такі виплати спрямовані на оплату навчання та 
поліпшення знання російської мови. Варто зазначити, що іноземні студенти також 
мають можливість отримувати додаткові грошові виплати від своєї держави. 
Залежно від обраної спеціальності, ЗВО та регіону, вартість навчання коливається 
від 1000 до 6000 євро в рік. 

Топ-10 університетів Росії у 2019 році17: 
1. Московський державний університет імені М. В. Ломоносова. 
2. Санкт-Петербурзький державний університет. 
3. Московський фізико-технічний інститут. 
4. Національний дослідницький університет «Вища школа економіки». 
5. Московський державний технічний університет імені Баумана. 
6. Національний дослідницький ядерний університет «МІФІ». 
7. Томський політехнічний університет. 
8. Новосибірський державний університет. 
9. Томський державний університет. 
10. Казанський державний університет. 

                                                            
15 Indian students find strength in numbers at Ukrainian medical schools. URL: https://www.kyivpost.com/business/indian-
students-find-strength-in-numbers-at-medical-schools.html. 
16 Привлечение иностранных студентов в  российские университеты. Практическое руководство : монография / 
Е. В. Вашурина. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016. 234с. URL: https://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/ 
net/117724/privlechenie-stud.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
17 Топ-10 лучших университетов России в 2019 году. URL: https://news.rambler.ru/education/42285062/?utm_ 
content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink 
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ЗВО Росії у системі міжнародних рейтингів наведено в табл. 3.1.1. 
 

Таблиця 3.1.1 
ЗВО Росії у системі міжнародних рейтингів 

QS World University Rankings 2020 Times Higher Education World University 
Rankings 2020 

Позиція у 
рейтингу 

Назва ЗВО Позиція у 
рейтингу 

Назва ЗВО 

84 Московський державний 
університет імені М. В. 

Ломоносова 

189 Московський державний університет 
імені М. В. Ломоносова 

231 Новосибірський національний 
дослідний державний університет 

201–250 Московський фізико-технічний 
інститут 

234 Санкт-Петербурзький державний 
університет 

251–300 Національний дослідницький 
університет «Вища школа 

економіки» 
268 Національний дослідницький 

Томський державний університет 
401–500 Санкт-Петербурзький національний 

дослідницький університет 
інформаційних технологій, механіки 

і оптики 
284 Московський державний технічний 

університет імені Баумана 
401–500 Національний дослідницький 

ядерний університет «МІФІ» 
302 Московський фізико-технічний 

інститут 
501–600 Новосибірський національний 

дослідний державний університет 
322 Національний дослідницький 

університет «Вища школа 
економіки» 

501–600 Санкт-Петербурзький політехнічний 
університет Петра Великого 

329 Національний дослідницький 
ядерний університет «МІФІ» 

501–600 Томський державний університет 

364 Уральський федеральний 
університет імені першого 

Президента Росії Б. Єльцина 

601–800 Казанський федеральний університет

366 Московський державний інститут 
міжнародних відносин 
(університет) МЗС РФ 

601–800 Національний дослідницький 
технологічний університет «МІСС» 

Складено за QS World University Rankings 2020 та The Times Higher Education World University 
Rankings 2020. 

 
Практично всі навчальні заклади прагнуть забезпечити студентів 

гуртожитками. Здебільшого, молоді люди проживають у кімнатах по 2-4 особи. 
Одиночні кімнати для студентів – велика рідкість. Вартість проживання у 
гуртожитку коливається в межах від 7 до 70 євро на місяць та залежить від типу 
навчального закладу та міста18. Найдорожчими для студентів залишаються такі 
міста як Москва та Санкт-Петербург. Оплачувати навчання можна щомісячно, за 
семестр та за рік. Студенти, які мають бажають проживати окремо, мають 
можливість орендувати кімнату або житло. Вартість проживання за межами 
студентського гуртожитку досить висока. Для прикладу, у Москві оренда 
однокімнатної квартири на місяць коштує 400-450 євро. Кімнату можна орендувати 

                                                            
18 Стоимость обучения в России. URL: https://studyinrussia.ru/study-in-russia/cost-of-education-in-russia; Міністерство 
науки і вищої освіти Російської Федерації. URL: https://www.minobrnauki.gov.ru/index.php. 
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за 200-275 євро. У Новосибірську ціни вдвічі нижчі. Крім цього, іноземним 
студентам варто завчасно подбати про медичну страховку.  

З метою залучення більшої кількості іноземних студентів, при деяких 
університетах Росії створюються спеціальні міжнародні інтеграційні центри19, які 
покликані спростити процес адаптації іноземних громадян (надання допомоги з 
відкриттям візи; вирішення питань, пов’язаних із проживанням, навчанням та 
побутовими справами тощо), які обрали навчання російських навчальних закладах. 
Крім цього, студенти мають можливість навчатися дистанційно, а також 
поєднувати навчання з практичною діяльністю, тобто для них доступне 
працевлаштування у Росії. 

 
Пільги для студентів в Росії: 
1. Міський транспорт. Студенти денної форми навчання російських ЗВО, що 

мають державну акредитацію, можуть скористатись пільговим проїздом у 
громадському транспорті (метро, автобусі, тролейбусі, трамваї), а також можуть 
отримати знижку в розмірі 50% на проїзд в приміських поїздах (у межах одного 
регіону). Знижка вельми значна: якщо безлімітний квиток на місяць для проїзду в 
московському метро коштує 2770 рублів, то студентський – всього 395 рублів (ціни 
2019 року). Пільга діє впродовж усього року. Для її отримання потрібно оформити 
студентську картку або соціальну карту студента (в залежності від регіону).  

2. Культурне дозвілля. У Росії студенти можуть скористуватися знижками чи 
пільгами під час відвідування музеїв – від знижки на квиток (наприклад, в 
Третьяковській галереї, музеї ім. О. С. Пушкіна) до безкоштовного проходу 
(наприклад, в Ермітажі, музеї-заповіднику «Коломенське»). Крім того, щорічно у 
травні багато арт-майданчиків Росії відкриті для відвідувачів безкоштовно в рамках 
акції «Ніч музеїв».  

3. Шопінг та послуги. Знижки для студентів часто пропонують різні компанії 
(російські і міжнародні) та заклади сфери послуг, які здебільшого поширюють 
флаєри в університетах, бібліотеках, студентських їдальнях тощо.  

4. Карта ISIC в Росії. Міжнародна карта студента ISIC більше підходить для 
тих, хто під час навчання в Росії планує часті виїзди за кордон, адже за допомогою 
цієї картки можна отримати знижки більш ніж у 130 країнах світу. Так, з картою 
ISIC можна безкоштовно відвідувати музеї, театри і культурні центри країн, що 
беруть участь в проєкті, а також отримувати знижки на тури і авіаперельоти, 
проживання в готелях, хостелах, курси та освітні програми, покупки в магазинах та 
онлайн-замовлення. У Росії для власників ISIC діють більше 3 000 видів знижок, 
частина з яких доступна і за звичайним російським студентським квитком20. 

Варто підкреслити, що у Росії на високому рівні відпрацьована рекламна 
кампанія щодо популяризації надання освітніх послуг іноземним студентам21. На 
сьогодні «Представительство Россотрудничества»22 представлено у 81 країнах, а в 
62 країнах діє 72 російських центрів  науки і культури. В рамках діяльності даного 

                                                            
19 Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)». 
ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ). URL: https://www.susu.ru/. 
20 Льготы для студентов в России. URL: https://studyinrussia.ru/life-in-russia/life-conditions/benefits-for-students. 
21 Официальный сайт для отбора иностранных граждан для обучения в России. URL: https://russia.study/ru. 
22 Представительство Россотрудничества в мире. URL: http://rs.gov.ru. 
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агентства створюються необхідні умови для отримання освіти російською мовою, 
в російських вузах, а громадянам країн, в яких розташовані наукові центри 
«Представительство Россотрудничества» надається сприяння у процесі вступу до 
російських навчальних закладів. «Представительство Россотрудничества» 
займається системою підтримки російської мови за кордоном, в рамках 
федеральної програма «Російська мова» (2016–2020 рр.)23. Тисячам людей 
надається можливість навчання на курсах російської мови при представництвах 
«Представительство Россотрудничества». По закінченню навчання видається 
сертифікат про  володіння російською мовою. 

У табл. 3.1.2 подано інформацію щодо особливостей процедури легалізації 
документів про освіту для іноземних студентів в Україні та Росії. З таблиці видно, 
що для іноземних студентів більшості з наведених країн процедура легалізації 
документів про освіту у Росії взагалі відсутня, в той час як в Україні іноземні 
студенти тільки з двох країн (Туркменістану та Узбекистану) не потребують 
додаткового засвічення документів про освіту. 

Таблиця 3.1.2 
Особливості процедури легалізації документів про освіту для іноземних 

студентів в Україні та Росії 
ТОП-20 країн за 

походженням 
іноземних студентів 

в Україні 

Країна 
походження 
документу 

Легалізація в Україні Легалізація в 
Російській Федерації 

1 Індія Apostille Легалізація не потрібна 
2 Марокко Apostille Apostille 
3 Азербайджан Apostille Легалізація не потрібна 
4 Туркменістан Не потребують 

додаткового засвідчення Легалізація не потрібна 

5 Нігерія Консульська легалізація Консульська легалізація 
6 Єгипет Консульська легалізація Легалізація не потрібна 
7 Туреччина Apostille Apostille 
8 Китай Консульська легалізація Легалізація не потрібна 
9 Ізраїль Apostille Apostille 
10 Грузія Apostille Легалізація не потрібна 
11 Йорданія Консульська легалізація Консульська легалізація 
12 Узбекистан Не потребують 

додаткового засвідчення Легалізація не потрібна 

13 Іран Консульська легалізація Легалізація не потрібна 
14 Гана Консульська легалізація Консульська легалізація 
15 Росія Apostille Легалізація не потрібна 
16 Ліван Консульська легалізація Консульська легалізація 
17 Ірак Консульська легалізація Легалізація не потрібна 
18 Туніс Консульська легалізація Легалізація не потрібна 
19 Лівія Консульська легалізація Консульська легалізація 
20 Польща Apostille Легалізація не потрібна 

Складено за: «Шмидт и Шмидт» (URL: https://schmidt-export.ru); Hague Conference on Private 
International Law (URL: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41); 
Минская Конвенция «Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам» (URL: https://www.kdmid.ru/docs.aspx). 
                                                            
23 Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы. URL: http://static.government.ru/media/files/ 
UdArRuNmg2Hdm3MwRUwmdE9N3ohepzpQ.pdf.. 
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Отже, основними конкурентним перевагами отримання освіти для іноземців у 

Росії є: наявність ЗВО, що займають високі позиції у міжнародних рейтингах; 
наявність навчальних програм не лише російською, але й англійською мовами; 
можливість вступати на навчання на бюджетні місця, тобто безкоштовно; надання 
додаткової підтримки іноземним студентам під час перебування на навчанні 
(пільги та знижки, гуртожиток, консультації, супровід тощо), а також для 
іноземних студентів є можливість працювати під час навчання у Росії. 

 
3.2. Надання освітніх послуг для іноземних студентів у Китаї 

У Китаї найбільша у світі система освіти. Вона складається з бакалаврату 
(4 роки), магістратури (2-3 роки) і аспірантури (3-4 роки). У червні 2019 року в 
Китаї було 10,31 мільйона студентів, які здавали Національний іспит з вищої освіти 
(Гао Као) для вступу у вищі навчальні заклади. Національний іспит Gaokao 
вважається найважливішим іспитом у всьому житті студента, оскільки він 
визначає, чи йому дозволено навчатись в університеті24. Щорічно Міністерство 
освіти КНР видає перелік закладів вищої освіти, яким дозволено приймати 
іноземних студентів для клінічних медичних програм англійською мовою, та 
рейтинги зарахування в Китаї. Це шестирічна програма (включаючи однорічне 
стажування)25. 

За даними Міністерства освіти КНР, в 2018 році у Китаї навчалися 
492 185 іноземних студентів26. В Китаї понад 2600 університетів та коледжів. Хоча 
щороку мільйони китайських абітурієнтів зазнають відмови від університетів та 
коледжів, у багатьох випадках через обмеженість у місцях27, іноземні студенти 
отримують пільги при вступі і більш комфортні умови проживання. Щорічно 
навчальні заклади КНР надають сотні програм і грантів для іноземних студентів. 
Чим більше студентів з інших країн - тим вище рейтинг університету. Співпраця 
ЗВО з іншими країнами у Китаї розглядається важливою для розвитку 
міжнародного бізнесу, поліпшень відносин з іншими державами та популяризації 
китайської культури28. 

Понад 50% закордонних студентів Китаю приїжджають із ближніх сусідніх 
країн, таких як Південна Корея, Таїланд та Росія. Тільки студенти з Південної Кореї 
складають майже 16% усіх іноземних студентів, які навчались в Китаї в 2016 році. 
Зараз Китай є другим за популярністю міжнародним напрямком для африканських 
студентів (61594 студенти у 2016 році) після Франції, що має понад 95 000 
африканських студентів. Для порівняння, США кожен рік приймає близько 40 000 
африканських студентів. Опитування, проведені Stellenbosch University’s Center for 
Chinese Studies, показують, що студенти з Африки найчастіше вибирають 
економічні та наукові програми29. 

                                                            
24 Higher Education in China. URL: https://www.chinaeducenter.com/en/cedu/hedu.php 
25 Guidelines for Indian students wishing to study in China. URL: https://www.eoibeijing.gov.in/guideline-for-indian.php. 
26 China Education Center. URL: https://www.chinaeducenter.com/en/cedu.php. 
27 Tertiary Education at a Glance: China. URL: https://www.sensepublishers.com/media/1041-tertiary-education-at-a-
glance-china.pdf. 
28 China Campus Network. URL: https://chinacampus.ru/blog_articles/obrazovanie-v-kitae 
29 Is China both a source and hub for international students? URL: https://chinapower.csis.org/china-international-students/. 
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В Китаї навчаються студенти з понад 196 країн світу: з Південної Кореї 50,600, 
Таїланду –  28,608, Пакистану – 28,023, Індії – 23,198, США – 20,996, Росії – 19,239, 
Індонезії – 15,050, Лаосу – 14,645, Японії – 14,230, Казахстану – 11,784, В’єтнаму 
– 11,299, Бангладешу – 10,735, Франції – 10,695, Монголії – 10,158, Малайзії – 
9,47930. 

Міністерство освіти КНР зазначає, що більшість іноземних студентів у Китаї – 
трохи більше 87% – самі фінансують своє навчання. Однак близько 
63 000 студентів, отримують певний рівень стипендійної підтримки від уряду 
Китаю31. 

Понад п’ятдесят вузів Китаю входять в число 500 кращих університетів світу. 
Два китайські університети, розташованих в Пекіні, стабільно потрапляють в перші 
кілька десятків світового рейтингу. Найбільш авторитетні вищі навчальні заклади 
Китаю сформувалися в окрему групу і отримали назву «Ліга С9». Це об’єднання 
схоже з американською «Лігою плюща» або британським альянсом «Рассел». Крім 
авторитету і високого рейтингу, всі наукові дослідження і технічні розробки в цих 
університетах фінансуються державою. Метою створення ліги було об’єднання 
наукових ресурсів і домовленість про підтримку високого рівня національної 
освіти. Відповідно, будь-який з дев’яти університетів групи може запропонувати 
кращі умови для навчання в Китаї32. 

Кількість установ з материкового Китаю неухильно зростає у рейтингу 
світових університетів QS, з 30 у 2016 році до 37 у 2018 році та 42 у 2020 році. 
Порівняно із середнім показником у світі, загальна ефективність закладів у 
материковому Китаї значно покращилась як за показниками міжнародних 
викладачів, так і щодо іноземних студентів33. 

У «Лігу С9» найкращих університетів Китаю входять Пекінський університет, 
Шанхайський університет транспорту, Фуданьський університет, Харбінський 
політехнічний університет, Наньцзінський університет, Університет Цінхуа, 
Науково-технічний університет Китаю, Чжецзянський Університет і Сіанський 
транспортний університет34. 

У Китаї існує багато освітніх представництв – приватних агенцій, що 
займаються зарахуванням і допомогою міжнародним студентам при вступі у 
заклади вищої освіти Китаю.  

Середня вартість навчання в державних університетах Китаю становить від 
2500 до 10 000 доларів США/навчальний рік. Також можна знайти кілька програм 
без плати за навчання. Зазвичай їх пропонують університети інших країн 
(наприклад, Великобританії, Німеччини, Данії), які мають кампуси в Китаї. 

Приватні університети зазвичай мають більш високу плату за навчання. Хоча 
вартість більшості курсів складає менше 30 000 доларів США в рік, деякі програми 
MBA коштують більше 40 000 доларів США в рік. Витрати можуть бути ще вищі в 
                                                            
30 Statistical report on international students in China for 2018. URL: http://en.moe.gov.cn/documents/reports/ 
201904/t20190418_378692.html. 
31 China’s foreign enrolment growth flattened out in 2018. URL: https://monitor.icef.com/2019/04/chinas-foreign-enrolment-
growth-flattened-out-in-2018/. 
32 China Campus Network. URL: https://chinacampus.ru/blog_articles/obrazovanie-v-kitae. 
33 The Rise of Chinese Higher Education Institutions in Global Rankings. URL: https://www.qs.com/rise-chinese-higher-
education-institutions-global-rankings/. 
34 China’s Ivy League：C9 League. URL: http://en.people.cn/203691/7822275.html. 
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приватних установах з інших країн. Наприклад, Шанхайський Нью-Йоркський 
університет (NYU), створений у співпраці з Східно-китайським педагогічним 
університетом Шанхая, має плату за навчання більше 50 000 доларів США в рік35. 
Але водночас існують й програми підтримки для міжнародних студентів. 

Навчання в Китаї здійснюється англійською або китайською мовами. Для 
вступу необхідна наявність міжнародних сертифікатів IELTS чи TOEFL iBT, 
оскільки викладання іноземним студентам, і на багатьох заняттях вітчизняним 
студентам, ведеться англійською мовою. 

Щоб подати заявку на навчання в Китаї, іноземні студенти можуть 
скористатися централізованим вебсайтом CUCAS (Китайська система вступу до 
університетів та коледжів) або подати заявку безпосередньо до університету. 
Іноземні студенти також можуть подати заявку на отримання стипендії уряду 
Китаю та знайти інформацію про це на сайті CUCAS36. 

Список документів, які потрібні для більшості навчальних закладів в Китаї: 
резюме, рекомендаційні листи від вчителів, вступне есе (таке есе є історією про 
студента, про будь-які труднощі, з якими він зіткнувся і подолав), залікова книжка 
або табель, тобто документ де вказано усі предмети, що вивчались студентом, 
оцінки та середній бал успішності, сертифікати TOEFL або IELTS (якщо ви вчилися 
в англомовній країні протягом певної кількості років, або ви народилися і виросли 
в англомовній країні, вам можуть дозволити не надавати такий сертифікат). Якщо 
курс китайською мовою, то сертифікати про знання китайської мови, документи 
про складення іспитів, таких як ACT, SAT, GMAT, GRE, MCAT і т. д., (залежно від 
ступеня, на який ви подаєте документи). Але кожен заклад вищої освіти може 
ставити й додаткові вимоги37. 

Додатково знадобляться, окрім паспорту, фотографій на паспорт, довідка про 
здоров’я, довідка про несудимість (або кримінальну історію), гарантійний лист (від 
батьків, або опікуна, що вони беруть на себе відповідальність за дотримання 
студентом правил університету і законів Китаю, докази того, що студент може 
фінансово забезпечити навчання). Зазвичай у кожному закладі вищої освіти є відділ 
по роботі з міжнародними студентами. 

На відміну від китайських, іноземні студенти живуть в більш комфортних 
умовах. У кампусі будь-якого великого університету є окремі гуртожитки для 
студентів з інших країн. Зазвичай вони новіші, обладнані всією необхідною 
технікою, а кімнати в них розраховані на меншу кількість людей38. 

Міжнародні студенти в Китаї зобов’язані придбати як медичне страхування, 
так і особисте страхування від нещасних випадків. Їх можна придбати до або після 
прибуття в Китай. Міжнародні студенти, які перебувають у Китаї довше шести 
місяців, повинні бути охоплені медичним страхуванням на час перебування в 
Китаї. Міжнародні студенти, які навчаються в Китаї довше року (віза Х1), повинні 
пройти медичний огляд, який повинен бути проведений в державній лікарні за 

                                                            
35 Study Abroad in China. URL: https://www.mastersportal.com/articles/1587/study-abroad-in-china-all-you-need-to-know-
about-tuition-and-living-costs.html. 
36 Study in Mainland China. URL: https://www.topuniversities.com/where-to-study/asia/china/guide#tab=2. 
37 How to Apply to Universities in China. URL: https://uscollegeinternational.com/2018/09/22/apply-universities-china/. 
38 China Campus Network. URL: https://chinacampus.ru/blog_articles/obrazovanie-v-kitae. 
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місяць до виїзду. Якщо обстеження проводиться в приватній лікарні, студент 
повинен завірити посвідчення нотаріально39. 

Після того, як студенту запропонували навчання в китайському університеті, 
йому потрібно буде поїхати в місцеве китайське посольство і подати заяву на 
отримання візи, відповідно до терміну перебування. Китайські вимоги щодо візи 
зазначають, що для перебування на півроку і більше знадобиться навчальна віза 
(або X1 віза), менш ніж півроку віза X2. Якщо студент не отримає своєчасний пакет 
документів для прийому, можливо подати заяву на туристичну візу (L-візу) та 
переробити її на студентську візу по приїзду до Китаю40. 

Раніше міжнародним студентам не дозволялося працювати в Китаї, але зараз 
дозволено проходити стажування до тих пір, поки ви отримаєте дозвіл від свого 
університету41. Іноді допускається робота за сумісництвом або стажування. Для 
носіїв англійської мови досить легко знайти роботу, пов’язану з викладанням 
англійської.  

Нові правила роботи для іноземних випускників полегшують процедуру 
отримання роботи у Китаї. Відповідно до нових положень Міністерства людських 
ресурсів та Міністерства соціального захисту, Міністерства закордонних справ та 
Міністерства освіти, іноземні випускники, що здобули ступінь магістра або вищій 
ступінь в Китаї, одразу мають право подавати документи на робочі візи протягом 
року, наступного за випускним. Аналогічно, іноземні випускники, які здобули 
ступінь магістра або вище з «закордонних визнаних університетів», можуть шукати 
роботу в Китаї протягом року після закінчення навчання. Щоб подати заявку на 
однорічну робочу візу, іноземні студенти повинні мати гарантоване 
працевлаштування з китайською компанією у галузі, що відповідає їхньому 
ступеню, відповідає вимогам затребуваних у даній місцевості навичок та пропонує 
зарплату, адаптовану до ринкових стандартів. Такі особи повинні бути старші ніж 
18 років, мати середній бал (80%) або вище і не мати судимості42. Для іноземних 
студентів, які навчаються на медичних спеціальностях, є можливості продовжувати 
навчання в інтернатурі. В тому числі, для студентів інших країн, котрі не навчались 
в Китаї. Вони також мають можливість пройти практику в Китаї43.  

У табл. 3.2 наведено інформацію щодо особливостей процедури легалізації 
документів про освіту для іноземних студентів в Україні та Китаю. З даної таблиці 
видно, що Україна має певні переваги щодо процесу легалізації документів про 
освіту порівняно з Китаєм. 

 
  

                                                            
39 China International Student Insurance. URL: https://www.internationalstudentinsurance.com/china-student-insurance/. 
40 Study in Mainland China.URL: https://www.topuniversities.com/where-to-study/asia/china/guide#tab=2. 
41 Working in China. URL: https://www.china-admissions.com/study-in-china-guide/working-in-china/. 
42 How to get a job in China after graduation. URL: http://www.scholarshiproar.com/how-to-get-a-job-in-china-after-
graduation/. 
43 Internships in China. URL: https://www.britishcouncil.org/study-work-abroad/outside-uk/internships-china. 
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Таблиця 3.2 
Особливості процедури легалізації документів про освіту для іноземних 

студентів в Україні та Китаї 
ТОП-20 країн за 

походженням іноземних 
студентів в Україні 

Країна 
походження 
документу

Легалізація в Україні Легалізація у Китаї 

1 Індія Apostille Консульська легалізація 
2 Марокко Apostille Консульська легалізація 
3 Азербайджан Apostille Консульська легалізація 
4 Туркменістан Не потребують 

додаткового засвідчення
Консульська легалізація 

5 Нігерія Консульська легалізація Консульська легалізація 
6 Єгипет Консульська легалізація Консульська легалізація 
7 Туреччина Apostille Консульська легалізація 
8 Китай Консульська легалізація Консульська легалізація 
9 Ізраїль Apostille Консульська легалізація 

10 Грузія Apostille Консульська легалізація 
11 Йорданія Консульська легалізація Консульська легалізація 
12 Узбекистан Не потребують 

додаткового засвідчення
Консульська легалізація 

13 Іран Консульська легалізація Консульська легалізація 
14 Гана Консульська легалізація Консульська легалізація 
15 Росія Apostille Консульська легалізація 
16 Ліван Консульська легалізація Консульська легалізація 
17 Ірак Консульська легалізація Консульська легалізація 
18 Туніс Консульська легалізація Консульська легалізація 
19 Лівія Консульська легалізація Консульська легалізація 
20 Польща Apostille Консульська легалізація 

Складено за Hague Conference on Private International Law. URL: https://www.hcch.net/en/ 
instruments/conventions/status-table/?cid=41. 

 
Таким чином, серед конкурентних переваг для навчання іноземних студентів у 

Китаї є наявність великої кількості ЗВО, що займають суттєві позиції у міжнародних 
рейтингах; сприятливі умови зарахування, оплати та проживання в країні; 
можливість державної підтримки через отримання грантів і стипендій;  наявність 
великої кількості програм на англійській мові; зручність при поданні документів; 
наявність в переважній більшості ЗВО спеціального відділу, що займається роботою 
з іноземними студентами; можливість працювати під час навчання; для студентів-
медиків не менш важливо – можливість отримати медичну підготовку, навіть для 
тієї категорії осіб, які отримали ступінь бакалавра та магістра з медицини в інших 
країнах. Водночас, сама вартість навчання в Китаї не є низькою. 

 
3.3. Надання освітніх послуг для іноземних студентів у Філіппінах 

Система вищої освіти Філіппін характеризується високим рівнем якості, 
свідченням чого є високий рівень грамотності філіппінського населення, що 
досягає 90%44. Згідно з результатами міжнародного рейтингу QS World University 
Rankings 201845, ця країна посіла 45 місце серед 50 країн світу, в яких система вищої 
освіти визнана найкращою. Зауважимо, що у цьому рейтингу Україна випереджає 
Філіппіни на одну позицію і займає 44 місце. 
                                                            
44 Index Mundi. Literacy rate. URL: https://www.indexmundi.com/facts/philippines/literacy-rate 
45 QS World University Rankings 2018. URL: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-
rankings/2018. 
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У Філіппінах загальна кількість ЗВО становить 2 353, з яких переважна 
більшість є приватними – 1 673, кількість державних університетів – 68046. З 
державних установ, що фінансуються урядом, найбільшу частку фінансування 
отримує The University of the Philippines (Університет Філіппін). Зауважимо, що 
Філіппіни є християнською країною, тому переважна більшість університетів є 
католицькими. У таких університетах часто ректором є священник чи особа, яка має 
теологічну освіту. 

Серед країн Південно-Східної Азії, Філіппіни є найбільшою англомовною 
країною. З огляду на те, що у Філіппінах є дві офіційні мови – філіппінська та 
англійська, навчання в університетах доступне цими двома мовами, однак 
англійська мова переважає у більшості університетах, що є вагомим фактором 
вибору університету у Філіппінах для іноземних студентів. 

У 2018 році у Філіппінах навчалось 12 278 іноземних студентів, що становить 
на 1854 менше ніж у попередньому 2017 р. Іноземні студенти у Філіппінах є 
громадянами більш ніж 65 країн, зокрема, США, країн Європи (зокрема Франції та 
Німеччини), Сінгапуру, Малайзії, Тайвані, Таїланду, Гонконгу та Кореї47. За 
даними ЮНЕСКО, половина іноземних студентів походить із Східної Азії, а саме 
з Китаю, Кореї та Тайваню. Таким чином, у європейських студентів Філіппіни не 
користуються особливою популярністю, зате в азіатських країнах вчитися в 
філіппінських ЗВО вважається престижним. 

Найбільш популярними спеціальностями серед іноземних студентів є 
соціальні та гуманітарні науки, інженерія, спеціальності медичного напрямку, 
природничі науки, педагогіка та сільське господарство48.  

Навчання для іноземних студенів, як вже зазначалось, проводиться  
англійською мовою, однак студенти, які не є носіями англійської мови, повинні 
попередньо підтвердити свої знання, склавши відповідні іспити (наприклад, IELTS 
або TOEFL). Крім цього, є можливість записатися на мовні курси, які дають змогу 
покращити знання англійської мови чи вивчити філіппінську мову. Викладацько-
професорській  склад, окрім філіппінців, включає викладачів з Нової Зеландії, 
Канади, США та  Великобританії. 

Вступна компанія для іноземних студентів відрізняється залежно від обраного 
університету та спеціальності. Студенти мають можливість подати документи на 
навчання до філіппінських університетів два рази на рік – у червні та листопаді, а 
навчальний рік триває з червня по березень.  

Разом із заявою для вступу в університет, необхідно також подати академічну 
довідку, яка підтверджує попередньо здобутий студентом освітній рівень. Відтак, 
у деяких університетах необхідно здавати вступні іспити (NSAT-тест, National 
Secondary Achievement Test)49, а також підготувати рекомендаційні листи (один або 
кілька). Залежно від форми власності університету, вартість навчання для 

                                                            
46 Project Atlas. Republic of the Philippines. URL: https://www.iie.org/Research-and-Insights/Project-Atlas/Explore-
Data/Republic-of-the-Philippines. 
47 Statistics of Foreign Students Studying in the Philippines. URL: https://www.foi.gov.ph/requests/aglzfmVmb2ktc 
GhyHAsSB0NvbnRlbnQiD0JJLTE0MDA2OTEwNDYxNQw. 
48 International Students in the Philippines. URL: https://the-buchiblo.com/en/2019/09/26/international-students-in-the-
philippines/. 
49 National Secondary Achievement Test in Philippines. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Achievement_Test. 
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іноземних студентів відрізняється: у державних університетах – приблизно $ 1,000 
на рік, у приватних – $ 1,200 до 2,500. 

Студенти-іноземці можуть обирати навчання за різними програмами 
(бакалаврат, магістратура та PhD). Cеред іноземних студентів великою 
популярністю користується навчання в аспірантурі, а також на МBА-програмах 
(Master of business administration), адже вартість навчання на цих рівнях у 2–3 рази 
менша, ніж у країнах Європи чи Гонконзі. 

Для іноземних студентів витрати на проживання під час навчання у Філіппінах 
коливаються у межах від $ 4,200–6,000 на рік. Є можливість проживати у 
гуртожитку, однак можна орендувати житло приватно. 

У Філіппінській корпорації медичного страхування (Philippines Health And 
Insurance)50 є можливість придбати медичну страхівку для іноземних громадян, або 
ж про це можна подбати заздалегідь у своїй країні. Перед візитом у Філіппіни 
іноземним студентам рекомендовано проконсультуватися з лікарем і у разі 
необхідності, зробити потрібні вакцинації. 

На офіційному сайті Філіппінської комісії з вищої освіти (Commission on 
Higher Education, CHED)51 подано детальну інформацію про систему вищої освіти, 
а також про провідні університети та школи. Відтак, є можливість встановити 
прямий контакт з університетом чи школою через їхні приймальні чи міжнародні 
офіси студентів, щоб отримати інформацію про вимоги до вступу, вартість 
навчання, проживання та особливості оформлення студентської візи. Переважна 
більшість навчальних закладів має офіційні сайти, на яких можна отримати 
необхідну інформацію та контакти. Важливо, що у Філіппінах є міжнародний офіс 
для студентів для надання допомоги в оформленні візи. Крім цього, є приватні 
освітні посередники та освітні консультанти. 

Відповідно до результатів міжнародних досліджень QS World University 
Rankings та QS Asia University 2018, є чотири провідні університети у Філіппінах, 
які належать до найкращих університетів світу, а саме: 

1) The University of the Philippines (Університет Філіппін)52; 
2) The Ateneo de Manila University (Університет Ateneo de Manila)53; 
3) De La Salle University (Університет De La Salle)54; 
4) The University of Santo Tomas (Університет Санто-Томаса)55. 
Важливо, що на офіційних сайтах цих університетів є окрема рубрика для 

іноземних студентів (International Students Web Guide). Три із чотирьох цих найбільш 
престижних університетів у Філіппінах є християнськими університетами: The 
Ateneo de Manila University, De La Salle University та The University of Santo Tomas. 
Цікаво, що The University of Santo Tomas співпрацює з Українським 
католицьким університетом (УКУ), який знаходиться у м. Львові. 

Медичну освіту на Філіппінах в основному пропонують і розвивають 
акредитовані та визнані урядом медичні школи в країні. Філіппінські медичні 
                                                            
50 Getting health insurance in the Philippines: A complete guide. URL: https://transferwise.com/gb/blog/health-insurance-
philippines. 
51 Commission on Higher Education. URL: https://ched.gov.ph/. 
52 The University of the Philippines. URL: https://www.up.edu.ph/. 
53 The Ateneo de Manila University. URL: http://www.ateneo.edu/. 
54 De La Salle University. URL: https://www.dlsu.edu.ph/. 
55 The University of Santo Tomas. URL: http://www.ust.edu.ph/. 
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школи – це курс «аспірантури», після закінчення якого студент отримує ступінь 
доктора медицини (чотирирічна професійна програма, яка кваліфікує ступінь 
складання іспиту на отримання ліцензії для лікарів у Філіппінах). Перш ніж подати 
заявку в будь-яку медичну школу, кандидат повинен отримати ступінь бакалавра з 
кредитами з певних необхідних предметів. Найбільш поширені до-медичні ступені 
включають біологію, психологію, фармацію, медичні технології, біохімію, 
мікробіологію, сестринську допомогу та лікувальну фізкультуру. Крім того, 
кандидат повинен скласти Національний медичний тест (NMAT)56. 

Всі іноземні студенти повинны оформити студентську візу, яку потрібно буде 
подати до філіппінського посольства або консульства у країні походження 
студента, після того, як отримано запрошення до філіппінського університету. 
Потрібно зібрати відповідний пакет документів (вказані на веб-сайті посольства 
Філіппін), а потім пройти інтерв’ю в посольстві або консульстві. Студентська віза 
на Філіппіни буде дійсна протягом року і поновлюється кожний семестр. 

У табл. 3.3 наведено інформацію щодо легалізації документів про освіту в 
Україні та Філіппінах. Як видно із таблиці, консульська легалізація документів у 
Філіппінах переважає, в окремих випадках потребується Apostille. 

Таблиця 3.3 
Особливості процедури легалізації документів про освіту для іноземних 

студентів у Філіппінах та Україні  
ТОП-20 країн за 

походженням 
іноземних студентів 

в Україні 

Країна 
походження 
документу 

Легалізація в Україні Легалізація у 
Філіппінах 

1 Індія Apostille Apostille 
2 Марокко Apostille Apostille 
3 Азербайджан Apostille Apostille 
4 

Туркменістан 
Не потребують 

додаткового засвідчення
Консульська легалізація 

5 Нігерія Консульська легалізація Консульська легалізація 
6 Єгипет Консульська легалізація Консульська легалізація 
7 Туреччина Apostille Apostille 
8 Китай Консульська легалізація Консульська легалізація 
9 Ізраїль Apostille Apostille 
10 Грузія Apostille Apostille 
11 Йорданія Консульська легалізація Консульська легалізація 
12 

Узбекистан 
Не потребують 

додаткового засвідчення
Консульська легалізація 

13 Іран Консульська легалізація Консульська легалізація 
14 Гана Консульська легалізація Консульська легалізація 
15 Росія Apostille Apostille 
16 Ліван Консульська легалізація Консульська легалізація 
17 Ірак Консульська легалізація Консульська легалізація 
18 Туніс Консульська легалізація Apostille 
19 Лівія Консульська легалізація Консульська легалізація 
20 Польща Apostille Apostille 

Складено за Hague Conference on Private International Law. URL: https://www.hcch.net/en/ 
instruments/conventions/status-table/?cid=41. 
                                                            
56 Medical education in the Philippines. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Medical_education_in_the_Philippines. 
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Отже, серед основних переваг навчання у Філіппінах є наявність ЗВО, що 
займають позиції у міжнародному рейтингу; доступна вартість навчання, 
можливість отримати грант або стипендію на навчання, а також працювати під час 
навчання, високий рівень освіти (наявність міжнародної акредитації), можливість 
отримати практичні навички та пройти стажування, і, звичайно, можливість 
навчатися англійською мовою. Деякі університети, зокрема Університет Адамсона 
(Adamson University), для найбільш успішних студентів пропонують державні та 
приватні стипендії, а також є можливість пройти практику та навіть отримати 
роботу, оскільки цей університет тісно співпрацює з багатьма провідними 
філіппінськими компаніями. Крім цього, іноземним студентам дозволено 
працевлаштовуватися під час навчання, а також діють офіси, що працюють з 
іноземними студентами для надання їх допомоги. 

 
3.4. Надання освітніх послуг для іноземних студентів у Румунії 

Cистему вищої освіти Румунії організовано в університетах, академіях, 
науково-дослідних інститутах, школах, закладах вищої освіти, які отримали 
тимчасовий дозвіл або повну акредитацію, якою займається Агентство Румунії 
щодо забезпечення якості вищої освіти (Romanian Agency for Quality Assurance in 
Higher Education, ARACIS)57. 

ЗВО Румунії можуть бути державними, приватними або конфесійними, вони 
мають статус юридичної особи, є прибутковими організаціями, і повинні бути 
аполітичними. Університетська автономія гарантується Конституцією. Академічна 
свобода гарантується освітніми законами. Підзвітність також визначена для будь-
якого ЗВО, державного або приватного. 

Румунія стала частиною Болонського процесу ще у 1999 році, і з того часу 
активно працює над тим, щоб зробити систему вищої освіти порівнянною з 
освітніми системами 48 інших країн-членів58. 

Отримання вищої освіти здійснюється за такими рівнями: 
 Цикл 1 – ступінь бакалавра (3 або 4 роки), при цьому країна дотримується 

практики ЄС, де для деяких спеціальностей тривалість навчання на бакалавраті 
може складати 5-6 років, зокрема, це медицина, фармацевтика, стоматологія та 
архітектура; 

 Цикл 2 – ступінь магістра (2 роки); 
 Цикл 3 – аспірантура (PhD) (3 роки). 
Навчальний рік починається у першому тижні жовтня. Румунські ЗВО є 

автономними, тому вони самостійно складають розклад, однак, зазвичай, навчання 
відбувається у 2 семестрах, причому в кінці кожного семестра потрібно складати 
іспити. Крім того, в країні діють 3 багатомовних багатокультурних ЗВО, які 
надають вищу освіту національним меншинам: 

1) Університет Бабеша-Бойяї у Клуж-Напоці59 (Babes-Bolyai University of 
Cluj-Napoca), у якому викладання проходить румунською, угорською та німецькою 
мовами; 
                                                            
57 ARACIS. URL: http://www.aracis.ro/en/about-aracis/. 
58 Study in Romania. URL: https://www.topuniversities.com/where-to-study/europe/romania/guide.  
59 Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca. URL: https://www.ubbcluj.ro/en/. 
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2) Університет медицини і фармації у Тиргу-Муреші60 (University of 
Medicine and Pharmacy of Tirgu-Mureş), який пропонує курси румунською та 
угорською мовами; 

3) Університет мистецтв у Тиргу-Муреші61 (University of Arts of Tirgu-
Mureş), у якому викладання проводиться румунською та угорською. 

Загалом, на даний момент в Румунії є акредитованими 56 державних і 37 
приватних ЗВО, в країні навчаються біля 540 тис. студентів, причому кількість 
іноземних студентів досягла близько 12 000 осіб. Зауважимо, що основна частина 
студентів була з Ізраїлю (1521), Франції (1388) та Туніса (1185). Також, серед 
лідерів за кількістю походження іноземних студентів були Греція та Морокко62. 

Основними перевагами системи вищої освіти Румунії для іноземних студентів є: 
− гнучкість викладання дисциплін – розвинута система дистанційного 

навчання; 
− легкий доступ до аспірантури; 
− є програми навчання декількома мовами: румунською, англійською, 

угорською, французькою, німецькою (більше 250 програм з 1000 навчальних 
програм, які пропонуються); 

− хоча навчання для іноземців є платним, є можливість отримати стипендію 
або грант за рахунок міжнародних програм; 

− підтримання високої якості освіти, яка регулярно перевіряється 
національним агенством з гарантування якості освіти; 

− визнання диплому в ЄС в рамках директив ЄС та Лісабонської конвенції про 
визнання; 

− до диплому є двомовний додаток, що значно підвищує рівень визнання 
дипломів; 

− одна з найнижчих вартостей отримання освіти у ЄС. Зокрема, середня 
вартість навчання залежить від рейтингу університету та обраної спеціальності 
(див. рис. 3.4.1): 

Таблиця 3.4.1 
Середня вартість навчання у Румунії (євро за рік) 

Джерело: Tuition fees and living cost in Romania. URL: https://www.studyinginromania.com/tuition-
fees-and-live-cost.html 
                                                            
60 George Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Science, and Technology of Târgu Mureș. URL: 
https://www.umfst.ro/en/home.html.  
61 The University of Arts Târgu-Mureş. URL: http://www.uat.ro/en/home.  
62 Ministry of Education and Research of Romania. URL: https://www.edu.ro/.  

Напрям підготовки Бакалавр і магістр Аспірантура

Викладання румунською мовою 1980 - 2700 1980 - 2700 
Техніка, агрономія, технічні науки, математика і спорт 2430 - 2700 2610 - 2900 
Архітектура 3150 - 3500 3330 - 3700 
Соціальні науки, психологія, економіка 1980 - 2200 2160 - 2400 
Медицина, стоматологія, фармація, ветеринарна медицина 3200 - 5000 3800 - 7000 
Музика та мистецтво 3780 - 4200 3960 – 4400 
Театр 6750 - 7500 6930 – 7700 
Кіно 8550 - 9500 8730 - 9700 
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− ЗВО країни є членами Європейської системи зарахування кредитів, а 
спеціальності, отримані в Румунії, автоматично визнаються в країнах ЄС; 

− в країні діє державний центр підтримки іноземних студентів, що надає 
консультаційні послуги, а також допомогу при оформленні документів63; 

− університети Румунії є у міжнародних рейтингах університетів, зокрема 4 з 
них є навіть у QS Top Universities in the World64; 

− студенти мають можливість працювати під час навчання, причому для 
цього не потрібна особлива віза або дозвіл. Студенти з країн, що не є членами ЄС 
можуть працювати до 4 годин на день без додаткового дозволу на роботу. За умов 
роботи більше ніж 4 годин на день, необхідно отримати дозвіл у Генеральній 
інспекції для імміграції65. Студентам з країн ЄС та Швейцарії дозвіл отримувати не 
потрібно. Більшість університетів мають інформаційні центри, що допомагають 
студентам влаштуватися на роботу; 

− іноземні студенти, при поданні документів, повинні мати для них 
офіційний переклад (на румунську, французьку або англійську мову) та апостиль, 
якщо отримані документи про попередню освіту були видані не в Румунії або одній 
з країн ЄС. Документи надсилаються до університету, і лише після зарахування 
студент може подавати документи на отримання візи. 

У табл. 3.4.2 подано інформацію щодо особливостей процедури легалізації 
документів про освіту в Україні та Румунії. Як видно із таблиці, у Румунії 
легалізації документів про освіту передбачає наявність Apostille, тобто дана 
процедура, порівняно з Україною, є значно спрощеною. 

Таблиця 3.4.2 
Особливості процедури легалізації документів про освіту для іноземних 

студентів в Україні та Румунії 
ТОП-20 країн за 

походженням 
іноземних студентів 

в Україні 

Країна походження 
документу 

Легалізація в Україні Легалізація у 
Румунії 

1 Індія Apostille Apostille 
2 Марокко Apostille Apostille 
3 Азербайджан Apostille Apostille 
4 

Туркменістан 
Не потребують 

додаткового засвідчення 
Apostille 

5 Нігерія Консульська легалізація Apostille 
6 Єгипет Консульська легалізація Apostille 
7 Туреччина Apostille Apostille 
8 Китай Консульська легалізація Apostille 
9 Ізраїль Apostille Apostille 
10 Грузія Apostille Apostille 
11 Йорданія Консульська легалізація Apostille 
12 

Узбекистан 
Не потребують 

додаткового засвідчення 
Apostille 

                                                            
63Romanian Higher Education System. URL: https://studyinromania.gov.ro/fp/index.php?&idA=26&sm=&ddpN=829119 
993&we=321ebd54b1d24a50f8fd9e0f7b92e742&wf=dGFCall&wtok=&wtkps=S7QysqoutjK2UirOTFGyBrIsrJQSDZMq0
xOTDHLLiisyEkvTKspzzYtzy/N0zRMzypISdc0zDCuSjUCqjayUylOVrP2sawE=&wchk=08ba89913e5e235244463c9ae9
80a2473462cf52. 
64 University Rankings. URL: https://www.topuniversities.com/university-rankings.  
65 The General Inspectorate for Immigration. URL: http://igi.mai.gov.ro/en/content/access-labor-market. 
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13 Іран Консульська легалізація Apostille 
14 Гана Консульська легалізація Apostille 
15 Росія Apostille Apostille 
16 Ліван Консульська легалізація Apostille 
17 Ірак Консульська легалізація Apostille 
18 Туніс Консульська легалізація Apostille 
19 Лівія Консульська легалізація Apostille 
20 Польща Apostille Apostille 

Складено за Hague Conference on Private International Law. URL: https://www.hcch.net/en/ 
instruments/conventions/status-table/?cid=41; Study in Romania. URL: https://www.studyinromania. 
gov.ro/fp/index.php.  

 
До конкурентних переваг навчання іноземних студентів у Румунії можна 

віднести: наявність ЗВО, що займають позиції у системі міжнародних рейтингів; 
наявність програм англійською, французькою та німецькою мовами; визнання 
диплому ЗВО в інших країнах ЄС; відносно невисока вартість навчання (особливо 
серед інших країн ЄС); є державний центр підтримки іноземних студентів; 
студенти мають можливість працювати під час навчання. 
 

3.5. Надання освітніх послуг для іноземних студентів у Молдові 

Отримання освіти в Молдові регулюється передусім положеннями 
Конституції (стаття 35)66, яка закріплює право на освіту як одне з основних прав її 
громадян. Доступ до освіти є справедливим, рівним та базується на академічних 
досягненнях, тобто освіту можна отримати за державні кошти. 

23 листопада 2014 року у країні було прийнято Освітній кодекс, що регулює 
планування, організацію, функціонування та розвиток освітньої системи. На його 
основі було прийнято стратегію «Освіта 2020»67, що визначає середньострокові 
завдання у сфері освіти, цілі освітнього розвитку і пріоритети розвитку освітньої 
системи Молдови. 

Вища освіта в Молдові не є обов’язковою і є найвищою ланкою освіти. Після 
закінчення школи і отримання відповідного диплома можна вступити до ЗВО для 
отримання вищої освіти. Вищу освіту можна отримувати за кошти бюджету (одна 
особа може отримати освіту за державний рахунок лише один раз в рамках одного 
циклу освіти) у межах виділених місць. Отримання освіти за власний кошт не 
обмежується. 

В країні до вищої освіти відносять два напрями: академічний і професійно-
технічний. Освіта здійснюється в рамках 3 циклів: 

 Цикл І – бакалавр (3–4 роки в залежності від обраної спеціальності, 180-
240 кредитів за Болонською системою); 

 Цикл ІІ – магістр (1,5–2 роки, 90–20 кредитів); 
 Цикл ІІІ – PhD (3–4 роки, 180 кредитів). 

                                                            
66 Constitution of Moldova. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/ 
documents/legaldocument/wcms_127942.pdf.  
67 Education development strategy 2014-2020: «Education-2020». URL: https://mecc.gov.md/ro/content/strategia-educatia-
2020-evaluare-la-mijloc-de-termen.  
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До ЗВО в Молдові відносяться університети, академії та інститути, які діють 
на принципах автономії, створюють власні навчальні програми і самостійно 
управляють своїм бюджетом68. 

На даний момент в країні проводиться реформа освітньої системи, 
покликана, з одного боку, підвищити якість освіти, а з іншого – адаптувати її до 
європейських стандартів та допомогти вийти з кризи. 

Першими кроками на шляху підвищення якості освіти було створення 
Національної агенції із забезпечення якості освіти і науки (ANACEC)69, яка з 2018 
року розпочала процес акредитації ЗВО та окремих освітніх програм. Зокрема, 
станом на 2019 рік було акредитовано 230 бакалаврських програм у таких сферах 
як економіка, медицина, інформаційні технології. Також, у 2018 році 7 провідних 
державних університетів спільно з Erasmus+ почали створювати спільну стратегію 
інтернаціоналізації, над якою вони зараз працюють. Така стратегія покликана 
підвищити рівень визнання національних дипломів та залучати на навчання 
іноземних студентів. 

Статистичні дані свідчать, що сучасний стан системи вищої освіти Молдови 
характеризується зменшенням кількості університетів та навчальних закладів. За 
даними національної статистики70, у 2017/2018 академічному році в країні 
залишилося лише 29 ЗВО державної і приватної форми власності (з них 19 – 
державні), в яких навчалося лише 65,5 тис. студентів: 55,3 тис. студентів, або 84,4% 
навчалися у державних ЗВО (див. табл. 3.5.1). 

Таблиця 3.5.1 
Кількість ЗВО та студентів у Молдові у 2010 – 2018 роках 

Показник  2010/11 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 
Кількість ЗВО 33 34 32 31 31 30 29 
Державних 19 19 19 19 19 19 19 
Приватних 14 15 13 12 12 11 10 
Кількість студентів 107813 102458 97285 89529 81669 74726 65543 
У державних ЗВО 88791 83008 78919 72474 66938 62108 55341 
У приватних ЗВО 19022 19450 18366 17055 14731 12618 10202 
Джерело: National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova. 2018.  
URL:https://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/Educatia/Educatie_RM_2018.pdf. 

 
Незважаючи на те, що держава виділяє кошти на навчання, однак статистичні 

дані свідчать про те, що здебільшого студенти самостійно оплачують своє 
навчання. У приватних ЗВО немає бюджетного фінансування для навчання 
студентів (див. рис. 3.5). 

                                                            
68 Ministry of Education, Culture and Reserch of Moldova. URL: https://mecc.gov.md/en.  
69 Moldovan National Agency for Quality Assurance in Education and Research (ANACEC). URL: https://www.eurashe. 
eu/about/partners/anacec/ 
70 Джерело: National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova. URL:https://statistica.gov.md/public/ 
files/publicatii_electronice/Educatia/Educatie_RM_2018.pdf.  
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Рис. 3.5. Питома вага студентів, що оплачують своє навчання у 

державних ЗВО за власний рахунок у Молдові 
Джерело: National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova. 2018.  
URL:https://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/Educatia/Educatie_RM_2018.pdf. 
 

При розподілі навчання за циклами переважає бакалаврат (75% студентів). 
На другому місці – магістерські програми (18%), а на частку інтегрованої вищої 
освіти (включаючи медичну) – 7% (див. табл. 3.5.2). 

Таблиця 3.5.2 
Кількість студентів за рівнями навчання у Молдові у 2010 – 2018 роках 
Показник  2013/14 н.р. 2014/15 н.р. 2015/16 н.р. 2016/17 н.р. 2017/18 н.р. 
Бакалаври (цикл 1) 77502 70616 62809 56570 49112 
Магістри (цикл 2) 14802 14195 14272 13639 12074 
Інтегрована вища 
освіта 

4981 4718 4588 4517 4357 

Джерело: National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova. 2018.  
URL:https://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/Educatia/Educatie_RM_2018.pdf. 
 

З табл. 3.5.3 видно, що основними напрямами підготовки у Молдові у 2017–
2018 н. р. були такі спеціальності: економіка, право, освіта та охорона здоров’я. 
При залученні на навчання іноземних студентів слід розглянути можливості, які їм 
надаються. 

Таблиця 3.5.3 
Кількість студентів за напрямами підготовки у Молдові у 2017-2018 н.р. 

  
Загальна кількість 

студентів 
Кількість студентів 

циклу 1 
Кількість студентів 

циклу 2 

усього  на контракті  усього  на контракті  усього  на контракті 

Загальна кількість  65 543 42 283 49 112 35 012 16 431 7 271 

Освіта    9 948 4 470 7 370 3 500 2 578 970 
Мистецькі спеціальності  1 366 315 1 156 288 210 27 
Гуманітарні науки  494 148 243 101 251 47 
Філологія   1 429 1 010 1 161 945 268 65 
Соціальні й поведінкові 
науки 2 957 2 061 2 046 1 572 911 489 

Журналістика та 
інформація  895 675 767 615 128 60 

Адміністративні науки  1 094 709 681 572 413 137 
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Економічні науки  14 084 12 286 11 852 10 819 2 232 1 467 
Право   10 186 8 847 7 858 7 077 2 328 1 770 
Хімія   259 69 187 55 72 14 
Біологія   331 177 277 171 54 6 
Навколишнє середовище  587 351 420 300 167 51 
Фізика   127 18 89 15 38 3 
Математика і статистика  67 15 42 12 25 3 
ІКТ  3 503 1 845 3 058 1 749 445 96 
Інженерні спеціальності  5 517 2 900 4 842 2 798 675 102 
Виробництво і переробка  1 681 776 1 501 758 180 18 
Архітектура і 
будівництво  2 156 1 214 1 476 943 680 271 

Сільське господарство  874 485 607 357 267 128 
Лісоводство   307 243 288 224 19 19 
Ветеринарія    293 124 – – 293 124 
Охорона здоров’я  3 665 1 120 17 7 3 648 1 113 
Спорт   1 146 740 923 640 223 100 
Послуги   1 344 1 168 1 139 1 037 205 131 
Послуги безпеки  1 144 471 1 023 411 121 60 
Транспортні послуги  89 46 89 46 – – 
Джерело: National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova. 2018.  
URL:https://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/Educatia/Educatie_RM_2018.pdf.  

 
 

Таблиця 3.5.4 
Кількість студентів за мовами навчання у Молдові у 2010-2018 н.р. 

 2010/11   2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  

Загальна кількість 107 813 102 458 97 285 89 529 81 669 74 726 65 543 

Румунська мова 84 500 84 615 81 873 75 065 69 181 63 665 54 264 
Російська мова 21 021 16 039 13 504 12 554 10 429 9 242 9 717 

Англійська мова 1 431 1 034 1 151 1 103 1 400 1 217 976 
Французька мова 583 517 544 603 512 461 460 

Інші мови 278 253 213 204 147 141 126 

У % від загальної 
кількості 100 100 100 100 100 100 100 

Румунська мова 78,4 82,6 84,2 83,8 84,7 85,2 82,8 
Російська мова 19,5 15,7 13,9 14,0 12,8 12,4 14,8 

Англійська мова 1,3 1,0 1,2 1,2 1,7 1,6 1,5 
Французька мова 0,5 0,5 0,5 0,7 0,6 0,6 0,7 

Інші мови 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Джерело: National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova. 2018.  
URL:https://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/Educatia/Educatie_RM_2018.pdf. 
 

З табл. 3.5.4 можна побачити, що переважна частина студентів навчається 
румунською мовою, в той час як англійська, яка зараз стає універсальною, є мовою 
викладання лише для 1,5% студентів. Це є значною перешкодою до залучення 
іноземних студентів, які для навчання в країні будуть змушені вчити румунську. 
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Навчання іноземних студентів у Молдові регулюється трьома основними 
нормативними актами: 

1) Закон про  режим іноземців у Республіці Молдова71; 
2) Постанова Уряду «Про навчання іноземців у навчальних закладах 

Республіки Молдова72; 
3) Постанова уряду про видачу запрошень для іноземців73. 
В цілому, регулювання є доволі суворим, усі документи на кожного 

абітурієнта особисто повинен подавати ЗВО, необхідність апостилю та 
консульського завірення усіх документів. Як правило, ЗВО, зацікавлені у прийомі 
іноземних студентів, мають спеціальний відділ, який займається цими питаннями: 
супровід іноземців при зарахуванні, а також подальша допомога під час навчання. 
У табл. 3.5.5 подано інформацію щодо топ-країн за походженням іноземних 
студентів у Молдові у 2010–2018 н. р. 

 
Таблиця 3.5.5 

Топ-країни за походженням іноземних студентів у Молдові у 2010-2018 н. р. 

  2010/11  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  

Усього 1 372 2 028 2 138 2 465 3 480 3 709 4106 

Азербайджан 9 26 17 30 29 16 23 
Білорусь 15 10 5 3 6 6 2 
Болгарія 47 16 4 3 1 1 3 

Китай 2 1 9 ‒ ‒ 1 14 
Фінляндія ‒ ‒ 6 29 38 23 20 
Йорданія 6 8 7 9 8 8 8 

Ізраїль 764 1 384 1 551 1 726 2 039 2 022 2014 
Індія 2 10 10 5 37 102 165 

Румунія 36 155 108 158 791 1 072 1375 
Росія 118 102 82 71 67 53 57 

Греція 5 1 9 13 16 13 14 
Сирія 23 14 16 24 19 14 18 
Судан 7 3 4 6 3 2 3 

Швеція ‒ ‒ 4 5 18 15 21 
Туреччина 76 60 71 129 141 129 106 

Україна 202 165 164 160 139 117 108 
США 6 7 9 15 17 24 38 

Інші 54 66 62 79 111 91 117 
Джерело: National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova. 2018.  
URL:https://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/Educatia/Educatie_RM_2018.pdf. 
 

 

                                                            
71 Закон о режиме иностранцев в Республике Молдова № 200 от 16.07.2010. URL: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=336056. 
72 Постановление Правительства № 200 от 07.2010 «Об обучении иностранцев в учебных заведениях Республики 
Молдова». URL: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=295251. 
73 Постановление Правительства № 331 от 05.2011 «О выдаче приглашений для иностранцев». URL: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=338513. 
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Як правило, для іноземних студентів у Молдові найбільш привабливими 
університетами є: 

1. Молдовський державний університет74 
Основний університет країни, має декілька напрямів підготовки; мови викладання: 
румунська та англійська; вартість навчання для іноземців - від 1000 до 2500 дол. 
США; для іноземних студентів потрібна наявність сертифікатів на знання мови 
(IELTS або TOEFL для англійської мови викладання, або сертифікат знання 
румунської мови).  

2. Вільний міжнародний університет Молдови75 
Мова викладання: англійська; вартість навчання для іноземців від 1000 до 2500 дол. 
США; невеликий ЗВО, має обмежену кількість напрямів підготовки; для іноземних 
студентів потрібна наявність сертифікатів на знання мови (IELTS або TOEFL для 
англійської мови викладання, або сертифікат знання румунської мови). 

3. Технічний університет Молдови76 
Основний технічний університет країни, має декілька технічних напрямів 
підготовки; мови викладання: англійська; вартість навчання для іноземців від 1000 
до 2500 дол. США; для іноземних студентів потрібна наявність сертифікатів на 
знання мови (IELTS або TOEFL для англійської мови викладання, або сертифікат 
знання румунської мови). 

4.  Молдавський державний університет медицини і фармації77 
Мови викладання: англійська, російська, французька; вартість навчання для 
іноземців приблизно 5000 дол. США; є можливість навчатись дистанційно. 

5. Академія економічних наук Молдови78 
Мови викладання: англійська, румунська, російська і французька; вартість 
навчання для іноземців приблизно 1000 дол. США; для іноземних студентів 
потрібна наявність сертифікатів на знання мови (IELTS або TOEFL для англійської 
мови викладання, або сертифікат знання румунської мови. 
 

У табл. 3.5.6 подано інформацію щодо особливостей процедури легалізації 
документів про освіту в Україні та Молдові. Як видно із таблиці, у Молдові 
процедура легалізації цих документів є значно спрощеною. 

Таблиця 3.5.6 
Особливості процедури легалізації документів про освіту для іноземних 

студентів в Україні та Молдові 
ТОП-20 країн за 

походженням 
іноземних студентів 

в Україні 

Країна походження 
документу 

Легалізація в Україні Легалізація у Молдові 

1 Індія Apostille Apostille 
2 Марокко Apostille Apostille 
3 Азербайджан Apostille Apostille 
4 

Туркменістан 
Не потребують додаткового 

засвідчення 
Apostille 

                                                            
74 Moldova State University. URL: http://usm.md/.  
75 Free International University of Moldova. URL: https://ulim.md/  
76 Technical University of Moldova. URL: https://utm.md/.  
77 Moldova State University of Medicine and Pharmacy. URL: https://www.usmf.md/en.  
78 Academy of Economic Studies from Moldova. URL: https://ase.md/.  
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5 Нігерія Консульська легалізація Apostille 
6 Єгипет Консульська легалізація Apostille 
7 Туреччина Apostille Apostille 
8 Китай Консульська легалізація Apostille 
9 Ізраїль Apostille Apostille 

10 Грузія Apostille Apostille 
11 Йорданія Консульська легалізація Apostille 
12 

Узбекистан 
Не потребують додаткового 

засвідчення 
Apostille 

13 Іран Консульська легалізація Apostille 
14 Гана Консульська легалізація Apostille 
15 Росія Apostille Apostille 
16 Ліван Консульська легалізація Apostille 
17 Ірак Консульська легалізація Apostille 
18 Туніс Консульська легалізація Apostille 
19 Лівія Консульська легалізація Apostille 
20 Польща Apostille Легалізація не потрібна 

Складено за Hague Conference on Private International Law. URL: 
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41. 
 

Відзначимо, що у науковій літературі при дослідженні системи вищої освіти 
Молдови автори наголошують на тому, що в ній існує багато суттєвих проблем. 
Серед основних є невисокий рівень якості освіти, проблема з педагогічними 
кадрами, відсутність визнання національного диплома в західних країнах на 
сьогодні. Це можна пояснити тим, що в країні лише розпочалися реформи щодо 
якості освіти, наприклад, перша серйозна акредитація освітніх програм пройшла 
лише у 2018 році, тобто ще немає випускників, які б отримали відповідні дипломи. 
Однак, дослідження показали, що студенти не задоволені якістю отриманої освіти, 
вони наголошують, що вони не отримують необхідних навичок та знань, яких у них 
вимагають роботодавці. І ще не зрозуміло, наскільки ефективними були проведені 
реформи. 

Незважаючи на наявність низки слабких сторони ринку освітніх послуг у 
Молдові, варто зазначити ті переваги, які відіграють вирішальну роль для 
іноземних студентів у процесі вибору ЗВО, а саме: наявність програм російською 
мовою, в окремих випадках – англійською мовою, низька вартість навчання та 
низька вартість проживання в країні. 

 
3.6. Надання освітніх послуг для іноземних студентів у Казахстані 

З усіх країн СНД Казахстан провів найбільш радикальні та масштабні реформи 
в системі вищої освіти. У 2007 році була закріплена така структура освітньої 
системи: базова вища освіта (чотири роки навчання, після закінчення якої 
присвоюється ступінь бакалавра). Вища спеціальна освіта можлива тільки на 
основі базового рівня. Після двох років навчання видається диплом магістра. Після 
закінчення трирічного курсу присвоюється ступінь доктора наук. Бакалаврат 
націлений на глибоке освоєння майбутньої професії, а навчання в магістратурі 
більш вузьконаправлене. Перехід на наступний курс можливий тільки за умови 
успішного закінчення попереднього. Студенти мають можливість закінчити 
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бакалаврат за однією спеціальністю, а ступінь магістра отримати за іншою, що 
знижує часові та фінансові витрати на придбання другої вузівської освіти79. 

На початок 2018/2019 н. р. в у Казахстаны діяло 128 ЗВО з урахуванням філій. 
Державними за формою власності є 45 ЗВО, приватними – 79 ЗВО, з міжнародною 
формою власністю – 4 ЗВО. Загальна чисельність студентів становила 542 458 осіб, 
з них дівчата – 292 231 особа або 53,9 %. Із загальної чисельності студентів 73,6 % 
навчалися на денній формі навчання, 19 % - заочній та 7,4 % - вечірній. За рахунок 
державних освітніх грантів здобували освіту 162 877 осіб, що становить 30 % від 
загальної чисельності студентів на платній основі – 379 581 осіб або 70 %80. Частка 
студентів, що навчалися державною мовою становила 64,5 %, російською – 31 %, 
англійською – 4,5 %. 

Чисельність штатного професорсько-викладацького складу становила 38 275 
осіб. Вчений ступінь доктора наук мають 8,4 % співробітників із загального 
професорсько-викладацького складу, кандидата наук – 33,7 %, звання професора – 
6 % і доцента - 14,8 %. Число викладачів, що мають академічний ступінь магістра, 
становить 12 337 осіб або 32,2 %, доктора філософії (PhD) і доктора за профілем – 
2 379 осіб або 6,2 %81.  

У Казахстані впродовж останніх років спостерігається позитивна тенденція до 
збільшення кількості іноземних студенів. У 2018 році у Казахстані навчалось 16 
тисяч іноземних студентів, в той час як у наступному 2019 р. налічувалось більш 
ніж 25 тисяч іноземних громадян, які навчаються в Казахстані. Як правило, це 
громадяни Індії, Монголії, Узбекистану, Киргизстану та Росії. На думку віце-
міністра освіти і науки Казахстану Рустема Бігарі82, серед основних причин такого 
зростання є надання ЗВО академічної свободи, яка дала змогу навчальним закладам 
самостійно надавати подвійні дипломи. Прогнозується, що до 2020 року кількість 
іноземних студентів сягне 50 тисяч, адже Казахстан приділяє значну увагу щодо 
залучення іноземних студентів. 

 
Топ-10 ЗВО Казахстану станом на 2019 рік83: 
1. Казахський національний університет імені Аль-Фарабі. 
2. Євразійський національний університет імені Л. М. Гумільова. 
3. Карагандинський державний університет імені Є. А. Букетова. 
4. Південно-Казахстанський державний університет ім. М. Ауезова. 
5. Павлодарский державний університет ім. С. Торайгирова. 
6. Східно-Казахстанський державний університет ім. С. Аманжолова. 
7. Таразскій державний університет ім. М. Х. Дулаті. 
8. Жетисускій державний університет ім. І. Жансугурова. 
9. Кизилординський державний університет ім. Корк Ата. 
10. Університет ім. Сулеймана Деміреля. 

                                                            
79 Система образования в Республике Казахстан. URL: https://edunews.ru/education-abroad/sistema-obrazovaniya/v-
kazahstane.html#l3. 
80 Kazakhstan Newsline. URL: https://newsline.kz/ru/section/638/. 
81 Высшие учебные заведения Республики Казахстан на начало 2018/2019 учебного года. URL: https://www.zakon.kz/ 
4956570-vysshie-uchebnye-zavedeniya-respubliki.html. 
82 Количество иностранных студентов в казахстанских вузах увеличилось. URL:https://kursiv.kz/news/ 
obrazovanie/2019-11/kolichestvo-inostrannykh-studentov-v-kazakhstanskikh-vuzakh-uvelichilos?page=5. 
83 National ranking of the best universities of Kazakhstan. URL: https://egov.kz/cms/en/articles/2Fbestuniinkz30. 
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Щорічно в Казахстані проходить конкурс на отримання освітніх грантів до 
ЗВО Казахстану, як від держави, так і від різних приватних структур, зокрема, і 
самих ЗВО. Державні гранти передбачають повне відшкодування вартості 
навчання студента, а також виплату стипендії. Деякі приватні організації також 
періодично надають гранти на навчання. Але в даному випадку підприємці 
вважають, що більш доцільно підписувати зі студентами договір із зобов’язаннями 
відпрацювання певного терміну на підприємстві. У цьому випадку автоматично 
вирішується питання подальшого працевлаштування студента після закінчення 
ЗВО. 

Система вищої освіти Казахстану надає абітурієнтам широкий вибір ЗВО, 
спеціальностей і навіть мов навчання, що неодмінно робить її більш привабливою. 
У деяких казахстанських ЗВО на одні і ті ж спеціальності вартість навчання 
казахською мовою нижча, ніж російською до 50%84. Абітурієнту також надається 
широкий вибір майбутньої професії – від економіста, юриста, програміста, лікаря 
до геолога, астронома, хіміка і агронома. Всього не менше 160 спеціальностей. 
Зауважимо, що навчання на медичних спеціальностях триває 5 років. Безсумнівним 
плюсом також є можливість здобуття вищої освіти казахською, російською або 
англійською мовами. 

Після введення в Казахстані єдиного національного тестування одночасно як 
випускного іспиту для школярів, так і вступного для майбутніх студентів, 
навантаження як моральне, так і фізичне на учнів зменшилася. Підготовка до здачі 
тестів ведеться впродовж останніх двох років навчання в школі. 

Вища школа в Казахстані насамперед орієнтована на вітчизняний ринок праці. 
Незважаючи на існуючі відмінності між системою навчання і реальними 
навичками, необхідними в роботі, випускники ЗВО Казахстану більш адаптовані 
до вимог казахських компаній. 

Стипендія, заснована Президентом Казахстану, надає можливість отримання 
наукового ступеня та проходження стажування у відомих компаніях світу. Щоб її 
отримати, необхідно мати високий середній бал атестата і виявити високий рівень 
володіння іноземною і державною мовами.  

Важливим є те, що уряд Казахстану щорічно надає стипендії для навчання 
іноземних студентів. Наприклад, у 2018 р. в межах двосторонньої Угоди про 
співпрацю між Міністерством освіти і науки України та Міністерством освіти і 
науки Республіки Казахстан, уряд Казахстану виділив 40 стипендій на навчання у 
закладах вищої освіти для українців, у 2019 році кількість стипендій для 
українських студентів зросла до 16085. 

У табл. 3.6 подано інформацію щодо особливостей легалізації документів про 
освіту в Україні та Казахстані. З таблиці видно, що в обох країнах процедура 
легалізації має багато спільних рис, однак у Казахстані вона все-таки є більш 
спрощена. 

 
 

                                                            
84 Higher Education Internationalization: Insights from Kazakhstan. DOI: 
10.14413/HERJ.2016.01.03.URL:https://www.researchgate.net/publication/304988399_Higher_Education_Internationaliza
tion_Insights_from_Kazakhstan. 
85 Прес-служба Міністерства освіти і науки України. 
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Таблиця 3.6 
Особливості процедури легалізації документів про освіту для іноземних 

студентів в Україні та Казахстані  
ТОП-20 країн за 

походженням 
іноземних 

студентів в Україні 

Країна 
походження 
документу 

Легалізація в Україні Легалізація у Казахстані

1 Індія Apostille Apostille 
2 Марокко Apostille Apostille 
3 Азербайджан Apostille Apostille 
4 Туркменістан Не потребують 

додаткового засвідчення 
Легалізація не потрібна 

5 Нігерія Консульська легалізація Консульська легалізація 
6 Єгипет Консульська легалізація Консульська легалізація 
7 Туреччина Apostille Apostille 
8 Китай Консульська легалізація Легалізація не потрібна 
9 Ізраїль Apostille Apostille 
10 Грузія Apostille Apostille 
11 Йорданія Консульська легалізація Консульська легалізація 
12 Узбекистан Не потребують 

додаткового засвідчення 
Легалізація не потрібна 

13 Іран Консульська легалізація Консульська легалізація 
14 Гана Консульська легалізація Консульська легалізація 
15 Росія Apostille Apostille 
16 Ліван Консульська легалізація Консульська легалізація 
17 Ірак Консульська легалізація Консульська легалізація 
18 Туніс Консульська легалізація Apostille 
19 Лівія Консульська легалізація Консульська легалізація 
20 Польща Apostille Apostille 

Складено за Hague Conference on Private International Law. URL: 
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41. 

 
Отже, важливими аспектами вищої освіти у Казахстані є те, що наявні 

навчальні програми російською і англійською мовами, а вартість навчання та 
проживання є відносно низькою. Крім цього, у Казахстані діє спрощена система 
вступу у ЗВО, а іноземні студенти мають можливість отримувати стипендію. 
 

3.7. Надання освітніх послуг для іноземних студентів у Вірменії 

Структура освітньої системи у Вірменії була створена за прикладом російської 
системи освіти у радянські часи. З 1998 року відбувається процес її реформування. 
А вже після  підписання  Болонської  декларації  у  2005 році  Вірменія стала 
рівноправним членом європейського освітнього простору, що визначило напрям 
подальшої модернізації вищої освіти країни у руслі євроінтеграційних процесів86. 
Таким чином, пріоритетними напрямками освітньої політики Вірменії стали: 
збільшення фінансування системи освіти, удосконалення законодавства у сфері 
освіти, інтеграція Вірменії в міжнародний освітній простір, уніфікація  навчального 

                                                            
86 Overview of the Higher Education System in Armenia. URL: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/ 
countryfiches_armenia_2017.pdf. 
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процесу у національному вимірі, підвищення відповідності освіти вимогам 
ринкової економіки та ін. 

У Вірменії встановлено такі кваліфікаційні ступені вищої освіти: бакалавр, 
дипломований спеціаліст, магістр. Після чотирьох років навчання на бакалавраті 
студенти отримують ступінь бакалавра, що є кваліфікаційним ступенем вищої 
професійної освіти, і супроводжується видачею відповідного документа про 
освіту – Bakalavri Diploma. За результатами атестації з не менш ніж 5-річної вищої 
професійної освітньої програми випускникам присвоюється кваліфікаційний 
ступінь вищої професійної освіти «Дипломований спеціаліст». Власники диплома 
бакалавра або диплому спеціаліста можуть вступити на дворічні програми вищої 
професійної освіти в магістратуру закладів вищої освіти. Успішне завершення такої 
програми навчання призводить до отримання Magistrosi Diploma, що свідчить про 
присвоєння ступеня магістра – кваліфікаційного ступеня вищої професійної 
освіти87. 

Станом на сьогодні У Вірменії є порівняно діє 65 державних та приватних 
ЗВО. З них 23 – державні, некомерційні університети; 4 – міждержавні (визначені 
як установи, створені після угоди між Вірменією та іноземним урядом, або за 
участю держави) університети (приватні/неприбуткові приватні установи та фонди, 
створені міжнародними угодами);  31 – приватні, комерційні установи88. Таким 
чином, вищу освіту можна отримати в різних навчальних закладах: в університетах, 
інститутах, академіях і консерваторії. Статус закладу вищої освіти надається 
відповідно до наявних освітніх програм, організаційно-правових форм, наявністю 
державної акредитації. Студентам, які успішно пройшли підсумкову атестацію, 
навчальний заклад видає відповідний документ про освіту (свідоцтво, диплом). 
Відповідно, студенти, які пройшли підсумкову атестацію з акредитованим 
професій (спеціальностей) отримують документ про освіту державного зразка. 

Найбільш поширені галузі в освітній системі Вірменії є фізика, математика, 
хімія, мікробіологія, інженерія, медицина, інформаційні технології, 
вірменознавство. Детальна інформацію про вищу освіту у Вірменії розміщена на 
сайті Міністерства освіти і науки Республіки Вірменія89, а також безпосередньо на 
сайтах навчальних закладів. 

Випускники медичних вузів після 6 років навчання повинні пройти 
додатковий рік професійної практики, так звану інтернатуру, перш ніж подати 
документи і здати кваліфікаційний іспит для отримання ліцензії на право 
професійної діяльності. Після проходження інтернатури студенти можуть вступити 
в клінічну ординатуру, тривалість навчання в якій залежно від спеціальності 
становить від 2 до 4 років з метою отримання поглиблених знань у вузькій 
спеціалізованої галузі медицини90. 

З 2004 року вірменські ЗВО беруть участь у програмах мобільності 
Європейського Союзу Erasmus Mundus, а також програмі Жана Моне (Jean Monnet 
Programme) та з 2015 року в різних проєктах програми  Erasmus91.  Крім цього, 

                                                            
87 Main State Center for Education Evaluation. URL: https://nic.gov.ru/ru/inworld/countries/Armenia. 
88 Study in Armenia. URL: https://www.mfa.am/en/study-in-armenia.  
89 Ministry of Education, Science, Culture and Sports of Armenia. URL: http://escs.am/en.  
90 Medical education in Armenia. URL: https://www.studymedicineeurope.com/medical-education-armenia. 
91 Higher Education in Armenia. URL: https://supporthere.org/page/higher-education-armenia.  
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Вірменія є країною-партнером TEMPUS (Trans-European Mobility Programme for 
University Studies). Зауважимо, що у результаті реформування системи вищої освіти 
Вірменії було утворено Агентство із забезпечення якості освіти, яке було включено 
до Європейської асоціації забезпечення якості вищої освіти (European Association 
for Quality Assurance in Higher Education, ENQA) і у 2017 році внесено до 
Європейського реєстру забезпечення якості вищої освіти (European Quality 
Assurance Register for Higher Education, EQAR)92. 

Сьогодні кількість іноземних студентів у Вірменії перевищує 7 000, які 
приїхали на навчання із 40 країн світу. Навчання для іноземних студентів 
проводиться переважно російською мовою, а також англійською. При бажанні, 
студенти-іноземці можуть пройти мовні курси і навчатися також вірменською 
мовою. У Вірменії освітня політика, серед іншого, спрямована на залучення 
іноземних студентів для отримання вищої освіти. З огляду на це, станом на сьогодні 
у Вірменії є міжнародні університети, які насамперед спрямовані на надання 
освітніх послуг для іноземних студентів, а саме: Вірмено-російський 
(Слов’янський) університет, Французький університет у Вірменії, Американський 
університет Вірменії, Європейська регіональна освітня академія. 

Розглянемо найбільш популярні університетами Вірменії більш детально.  
1) Єреванський державний університет93. Університет заснований у 1920 

році. Сьогодні в університеті є факультети: історії, вірменської філології, хімії, 
фізики, математики і механіки, біології, географії та геології, юридичний, 
російської філології, сходознавства, журналістики, філософії та психології, 
інформатики та прикладної математики, радіофізики, соціології, механіки, романо-
германської філології, міжнародних відносин, богословський. Мова навчання - 
вірменська.  

2) Єреванський державний медичний університет імені Мхітара Гераці94. 
Заснований у 1930 році, на базі діючого з 1922 року медичного факультету 
Єреванського державного університету. Факультети: загальної медицини, охорони 
здоров’я, стоматологічний, фармацевтичний, військово-медичний, післявузівської 
та безперервної освіти. Мови навчання - вірменська, російська, англійська.  

3) Національний політехнічний університет Вірменії95. Правонаступник 
заснованого у 1933 р. Єреванського політехнічного інституту (ЄрПІ). Факультети: 
хімічних технологій та природоохоронної інженерії, електротехнічний, 
машинобудування, видобутку і металургії, кібернетики, енергетики, радіотехніки 
та систем зв’язку, комп’ютерних систем та інформатики, транспортних систем, 
прикладної математики і фізики, механіко- машинобудівний та заочного навчання. 
Мови навчання - вірменська, англійська.  

4) Єреванський державний лінгвістичний університет імені 
В. Брюсова96. заснований у 1935 р. Факультети: іноземних мов (англійська, 
французька, німецька, іспанська, італійська, грецька, перська), російської мови, 
літератури та іноземних мов (англійська, іспанська, німецька, французька), 
                                                            
92 Armenian Higher Education in the European Higher Education Area. URL: https://www.insidehighered.com/blogs/world-
view/armenian-higher-education-european-higher-education-area.  
93 Yerevan State University. URL: www.ysu.am. 
94 Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi. URL: www.ysmu.am. 
95 National Polytechnic University of Armenia. URL: https://polytech.am/en. 
96 Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences. URL: www.brusov.am. 
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лінгвістики та міжкультурної комунікації. Мови навчання - вірменська, російська, 
англійська.  

5) Вірменський державний економічний університет97. Заснований у 1975 
р. Витоки заснування Вірменського державного економічного університету 
починаються з 1930 року з кооперативно-економічного інституту, в подальшому 
більш 40 років він був в якості економічного факультету у складі Єреванського 
державного університету. Факультети: менеджменту, регулювання економіки і 
міжнародних економічних відносин, фінансовий, маркетингу та організації бізнесу, 
інформації та статистики, бухгалтерського обліку та аудиту. Мови навчання - 
вірменська, російська, англійська.  

6) Вірмено-російський (Слов’янський) університет98. Заснований у 1997 р. 
Університет був створений відповідно до угоди між урядом Російської Федерації 
та урядом Республіки Вірменія «Про умови започаткування та діяльності у місті 
Єревані Вірменсько-російського університету», яка була підписана 29 серпня 1997 
р. Факультети: медико-біологічний, туризму і реклами, права, журналістики та 
філології, прикладної математики і інформатики, суспільно-політичних наук, 
економіки, іноземних мов, фізико-технічний. Мова навчання – вірменська, 
російська.  

7) Французький університет у Вірменії99. Заснований у 2003 р. Університет 
відкритий відповідно до угод «Про культурне, наукове та технічне 
співробітництво», підписаного в 1995 році урядами Вірменії та Франції. 
Факультети: юридичний, менеджменту, маркетингу. Мови навчання: вірменська, 
французька.  

8) Американський університет Вірменії100. Заснований у 1991 р. 
Американський університет Вірменії став дійсністю завдяки сприянню урядів 
Вірменії та Сполучених Штатів Америки і двох великих установ США – 
Всевірменського благодійного союзу (AGBU) і Університету Каліфорнії (UC). 
Факультети: бізнес-менеджменту, індустріальної інженерії та системного 
управління, комп’ютерний та інформатики, економіки, суспільної охорони 
здоров’я, вивчення англійської мови як іноземної, права, бізнесу та управління, 
політології та міжнародних відносин. Мова навчання - англійська.  

9) Європейська регіональна освітня академія101. Академія заснована у 
2001 р. Факультети: інформаційних технологій, економіки та управління, 
міжнародних відносин, юридичний, туризму, лінгвістики, управління охороною 
здоров’я. Мови навчання: вірменська, англійська.  

Зауважимо, що вся інформація, розміщена на офіційному сайті Міністерства 
освіти Вірменії, окрім вірменської та англійської мови, доступна також російською 
мовою, що є значною перевагою для отримання більш повної інформації для 
російськомовного контингенту іноземних студентів. Також на вебсайтах 
переважної більшості ЗВО є можливість обрати мову, серед яких обов’язково є 
англійська та російська. 

                                                            
97 Armenian State University of Economics. URL: www.asue.am. 
98 Российско-Армянский Университет. URL: www.rau.am. 
99 French University in Armenia (UFAR). URL: https://ufar.am/en.  
100 The American University of Armenia (AUA). URL: www.aua.am. 
101 European Regional Educational Academy. URL: http://eua.am/en. 
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Прийом іноземних громадян у ЗВО Вірменії здійснюється на підставі 
прийнятого Міністерством освіти і науки офіційного повідомлення від 28 квітня 
2011р. «Процедура прийому іноземних студентів до вищих навчальних закладів 
Вірменії». Таким чином, у ЗВО Вірменії можуть поступити всі особи, які мають 
повну загальну середню освіту та представили необхідні документи. 

Вища освіта в Вірменії цікавить студентів з країн колишнього Радянського 
Союзу, Південної і Центральної Азії, а також Європи. Однак переважають студенти 
з вірменської діаспори, а саме з Росії, Лівану, Ірану, і звичайно, з Сирії. В цілому 
близько 1500 студентів-вірмен з діаспори навчаються у Вірменії. 

Серед іноземних студентів останнім часом популярні такі напрямки як 
міжнародні відносини, юриспруденція, журналістика, лінгвістика, економіка, 
прикладна математика, інформатика. При необхідності, для іноземних студентів 
університети організовують навчання у підготовчих групах. Термін такого 
навчання становить 1 рік. 

Важливо, що освітня політика Вірменії спрямована на посилення міжнародної 
співпраці. Так, у 2014 р. у Вірменії відкрилася міжнародна школа-пансіон UWC 
Dilijan College - перша на пострадянському просторі школа-пансіон, що входить в 
мережу «Об’єднані коледжі світу» (United World Colleges - UWC). Сама система 
UWC була заснована в 1962 році, станом на сьогодні діє 17 шкіл і коледжів в різних 
країнах світу, що охоплює більше, ніж 60 000 випускників. 

У Вірменії також є «Представительство Россотрудничества» - агентства з 
міжнародної гуманітарної співпраці, яке було відкрито у Вірменії у 2009 р. і 
розташоване в місті Єреван. Діяльність Російського центру науки і культури 
здійснюється на основі Угоди між Урядом Російської Федерації і Урядом 
Республіки Вірменія про заснування та умови діяльності інформаційно-культурних 
центрів від 29 серпня 1997 р. 

У табл. 3.7 наведено інформацію щодо легалізації документів про освіту в 
Україні та Вірменії. Як видно із таблиці, консульська легалізація документів у 
Вірменії переважає, в окремих випадках потребується Apostille. 

Таблиця 3.7 
Особливості процедури легалізації документів про освіту для іноземних 

студентів в Україні та Вірменії 
ТОП-20 країн за 

походженням 
іноземних студентів 

в Україні 

Країна 
походження 
документу 

Легалізація в Україні Легалізація у Вірменії 

1 Індія Apostille Apostille 
2 Марокко Apostille Apostille 
3 Азербайджан Apostille Apostille 
4 

Туркменістан
Не потребують 

додаткового засвідчення 
Легалізація не потрібна 

5 Нігерія Консульська легалізація Консульська легалізація 
6 Єгипет Консульська легалізація Консульська легалізація 
7 Туреччина Apostille Apostille 
8 Китай Консульська легалізація Консульська легалізація 
9 Ізраїль Apostille Apostille 
10 Грузія Apostille Apostille 
11 Йорданія Консульська легалізація Консульська легалізація 
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12 
Узбекистан 

Не потребують 
додаткового засвідчення 

Легалізація не потрібна 

13 Іран Консульська легалізація Консульська легалізація 
14 Гана Консульська легалізація Консульська легалізація 
15 Росія Apostille Apostille 
16 Ліван Консульська легалізація Консульська легалізація 
17 Ірак Консульська легалізація Консульська легалізація 
18 Туніс Консульська легалізація Apostille 
19 Лівія Консульська легалізація Консульська легалізація 
20 Польща Apostille Apostille 

Складено за Hague Conference on Private International Law URL: https://www.hcch.net/ 
en/instruments/conventions/status-table/?cid=41. 

 
Серед ключових переваг для навчання іноземних студентів у Вірменії можна 

виокремити: наявність ЗВО, що орієнтовані на навчання іноземних студентів, 
наявність програм російською та англійською мовами, система вищої освіти є 
відносно якісною та доступною, більшість отриманих дипломів мають міжнародне 
визнання, вартість навчання є невисокою, є можливість отримати стипендію та 
працювати під час навчання. 
 

3.8. Надання освітніх послуг для іноземних студентів у Грузії 

Система вищої освіти Грузії складається з трьох етапів: бакалаврат (4 роки), 
магістратура (1 або 2 роки) та докторантура (3 роки). Освітня програма у закладі 
вищої освіти впродовж одного навчального року включає в середньому 60 
кредитів. Освітня програма бакалаврату складається не менше ніж з 240 кредитів. 
Перший етап вищої освіти може включати освітню програму підготовки вчителів. 
Право на навчання за бакалаврськими програмами мають лише власники 
державних сертифікатів, що підтверджують повну загальну освіту, або особи, що 
прирівнюються до них. Навчальна програма магістра складається не менше ніж з 
120 балів. Право на навчання на магістерських програмах мають лише бакалаври 
або особи, що прирівнюються до них. Медична / стоматологічна освітня програма 
- це ступінчаста вища освітня програма, яка закінчується присвоєнням наукового 
ступеня сертифікованого лікаря / стоматолога. Вчений ступінь, отриманий після 
завершення навчальної програми лікаря з 360 кредитами або стоматолога з 300 
кредитами, прирівнюється до вченого ступеня магістра. Третім етапом навчання є 
докторантура, що складається не менше ніж з 180 кредитів. Право на навчання на 
докторських програмах мають лише магістри або особи, прирівняні до них. 

Після завершення кожного етапу вищої освіти видається відповідний диплом. 
Вищий навчальний заклад має право присудити студенту проміжну кваліфікацію в 
разі завершення частини освітньої програми. Присвоєння проміжної кваліфікації 
допускається після досягнення результатів навчання, визначених для завершення 
частини освітньої програми, яка повинна становити не менше половини номера 
кредиту, визначеного для освітньої програми. 

У Грузії діють три типи вищих навчальних закладів: університет – заклад 
вищої освіти, який здійснює вищі навчальні програми всіх трьох етапів та 
непересічні дослідження; педагогічний університет - заклад вищої освіти, який 
здійснює вищу освітню програму / програми (крім докторантури). Педагогічний 
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університет обов’язково здійснює освітні програми другого ступеня – магістерську 
програму або програми. Третім є коледж - заклад вищої освіти, який здійснює лише 
першу ступінь освітньої програми вищої академічної освіти102.  

Усі заклади, що надають вищу освіту повинні отримати на це дозвіл 
(авторизацію). Авторизація є обов’язковою для всіх типів навчальних закладів для 
здійснення освітньої діяльності та видачі дипломів, що визнаються державою, і є 
інструментом зовнішнього оцінювання сумісності установи зі стандартами, що 
засвідчує внутрішню (само) оцінку103.  

За офіційними даними Міністерства освіти, науки, культури та спорту Грузії 
авторизовано 63 установи: 30 університетів, 20 педагогічних університетів, 5 
коледжів, та 8 вищих духовних навчальних закладів104.  

Найбільш відомим центром вищої освіти вважається Тбіліський державний 
університет імені Іване Джавахішвілі. Він посідає 1001+ місце у World University 
Rankings 2020. Студенти з інших країн складають 2 % загальної кількості105. Для 
порівняння, відповідно до рейтингу World University Rankings 2020 Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка посідає місце також 1001+ і 
частка міжнародних студентів складає 3 %.  

Згідно CWUR – World University Rankings 2019-2020, Тбіліський державний 
університет імені Іване Джавахішвілі займає 1073 місце, а Іліанський державний 
університет посідає 1549-е місце серед 2000 університетів у світі106. 

Впродовж останніх років у Грузії зросла кількість іноземних студентів. Якщо 
у 2013 році в Грузії приймали трохи більше чотирьох тисяч іноземних студентів, за 
статистикою 2016 року кількість іноземних студентів в Грузії перевищила дев’ять 
тисяч, що приїхали з 87 різних країн. 90 % іноземних студентів, які навчаються в 
Грузії, - це громадяни Азербайджану, Індії, Іраку, Нігерії, Туреччини або Росії. 
Крім того, кількість студентів, які є громадянами Азербайджану, Іраку, Індії чи 
Нігерії, значно збільшилася за останні роки, тоді як кількість студентів з Туреччини 
та Росії залишається відносно стабільною.  

Медична освіта є найдорожчою сферою освіти, вона також є 
найпопулярнішою: 50 % іноземних студентів у Грузії вивчають медицину, охорону 
здоров’я, фармацію чи стоматологію. Тоді як 24% іноземних студентів обирають 
кафедри бізнесу, економіки чи права, 17 % – гуманітарні та соціологічні науки, 
6% – IT, інженерія та технології,  3% – інші. За офіційними даними107, у 2016 році 
18% міжнародних студентів навчалось в Тбіліському державному медичному 
університеті, 9% в Університеті Грузії, 8% - Кавказький міжнародний університет, 
6% в Грузинському Технічному університеті, Тбіліському відкритому університеті, 
Тбіліський державний університет імені Іване Джавахішвілі, та 48% – інші вищі 
навчальні заклади Грузії.  

                                                            
102 Higher Education System of Georgia. URL: http://www.studyingeorgia.ge/education-system. 
103 National center for educational quality enhancement. URL: http://old.eqe.ge/eng/education. 
104 Authorized Institutions. URL: http://www.mes.gov.ge/content.php?id=1855&lang=eng 
105 Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. URL: https://www.timeshighereducation.com/world-university-
rankings/ivane-javakhishvili-tbilisi-state-university. 
106 Two Georgian universities listed in CWUR- World University Rankings 2019-2020. URL: 
https://www.interpressnews.ge/en/article/103348-two-georgian-universities-listed-in-cwur-world-university-rankings-2019-
2020/. 
107 Medical Education in Georgia. URL: https://www.studymedicineeurope.com/medical-education-georgia. 
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За останні роки,  відповідно до зростання кількості іноземних студентів, 
кількість випускників програм бакалаврату, магістратури і докторантури, що  
викладались іноземними мовами у грузинських закладах вищої освіти також 
постійно збільшується. Це вказує на зростаючу увагу університетів до залучення та 
задоволення потреб іноземних студентів. За статистикою Міністерства освіти, 
науки, культури та спорту Грузії, у 2012 році в Грузії було 88 навчальних програм 
з іноземних мов, у 2014 році їхня кількість досягла 160, а в 2016 році зросла до 205. 
Більше того, кількість навчальних закладів, які впроваджують навчальні програми 
з іноземних мов, також щороку постійно збільшується108. 

До провідних університетів у Грузії належать: 
1. Тбіліський державний медичний університет (Tbilisi State Medical 

University). 
2. Університет Грузії (The University оf Georgia). 
3. Кавказький міжнародний університет (Caucasus International University). 
4. Грузинський Технічний університет (Georgian Technical University). 
5. Тбіліський відкритий університет (Tbilisi Open University). 
6. Тбіліський державний університет імені Іване Джавахішвілі (Ivane 

Javakhishvili Tbilisi State University). 
Міжнародна школа економіки Тбіліського державного університету (ISET) на 

вимогу Державної комісії з питань міграції Грузії (The State Commission on 
Migration Issues of Georgia) та в рамках проєкту ENIGMMA, що фінансується ЄС та 
реалізується ICMPD (International Centre for Migration Policy Development), 
здійснила опитування іноземних студентів, метою якого було оцінити вплив 
іноземних студентів на економіку Грузії. За даними цього дослідження109, 
більшість грузинських закладів вищої освіти використовують кадрові агентства, 
розташовані в Грузії та за кордоном для залучення іноземних студентів. Інтернет-
опитування, проведене серед іноземних студентів, підтверджує цю інформацію: 
30% респондентів заявили, що отримують інформацію про перспективи вищої 
освіти в Грузії від таких агентств. За словами представників університету, комісія 
таких кадрових агентств за останні роки значно збільшилась і нині може становити 
до 1000 доларів на кожного студента.  

Результати дослідження також демонструють, що репутація Грузії як 
безпечної країни з низькою платою за навчання відіграє вирішальне значення у 
залученні іноземних студентів. Щодо вибору навчатись в Грузії конкретного 
університету в Грузії, то іноземні студенти, які прийняли участь в опитуванні, 
зазвичай звертали увагу на рівень безпеки, наявність курсів англійської мови, 
кваліфікацію викладачів та вартість оплати за навчання, визнання дипломів у світі, 
вартість проживання, репутація освітньої системи, візові правила, клімат, та 
наявність знайомих/друзів. При виборі  університету в Грузії, міжнародні студенти 
звертали увагу на наступні фактори: наявність навчальних програм англійською 
мовою, кваліфіковані викладачі, вартість навчання, мова викладання, технологічні 
можливості установи, конкурентоспроможна  програма, розташування 
університету в Грузії, соціальне середовище, друзі і знайомі в університеті. Оплата 

                                                            
108 Ministry of Education, Science, Culture and Sports of Georgia. URL: http://www.mes.gov.ge/. 
109 State commission on Migration issues. URL: http://migration.commission.ge/files/migraciis_profili_a5_eng.pdf 
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за навчання становить найбільшу частку від загальних витрат студентів. 
Максимальний ліміт плати за навчання у державних університетах для грузинських 
громадян-студентів становить 2250 ларі на  рік. Однак ставки, встановлені для 
іноземних студентів, перевищують плату, яку сплачують грузинські студенти в 
кілька разів. Для порівняння, згідно з дослідженням ISET, середня вартість 
навчання для іноземного студента Тбіліського державного медичного університету 
становить 6 222 USD. 

Умови зарахування іноземних студентів на навчання: 
Бакалаврат: міжнародний паспорт, сертифікат про закінчення школи з 

результатами, оплата за підготовку запрошення Admission/Offer Letter, інші 
документи з країни студента, що підтверджують право студента продовжувати 
навчання в університеті.  

Магістратура: міжнародний паспорт, сертифікат про закінчення школи, 
документ, що підтверджує ступінь бакалавра, залікова книжка (або аналог). 

В докторанту необхідно пред’явити в тому числі документи про наявність 
магістерського ступеню та залікової книжки. 

Після прибуття у Грузію іноземні студенти обов’язково повинні мати 
свідоцтво про народження, медичну довідку з негативними результатами на ВІЛ та 
іншими показниками здоров’я студента отриману не пізніше ніж за місяць до 
терміну подання документу, повну суму готівкою на оплату навчання, або 
квитанцію про сплату на рахунок університету, оплачене місце для проживання. 
Якщо студент бажає навчатись на англомовному курсі і англійська не є рідною 
мовою, тоді необхідно надати міжнародно визнані сертифікати відповідно до вимог 
університетів110. 

Студентам надається рекомендація скористатися послугами місцевого або 
міжнародного медичного страхування (щомісячні ціни на різні пакети коливаються 
від 9 до 40 доларів). До початку семестру всі студенти обов’язково повинні мати 
діюче місцеве або міжнародне медичне страхування. Студенти несуть 
відповідальність за забезпечення страхування здоров’я на час перебування в 
університеті. Студенти зобов’язані звернутися до свого страхового агентства та 
запитати їх про міжнародне покриття, яке буде чинним на території Грузії111. 

Дуже мало університетів у Грузії мають гуртожитки для надання проживання 
іноземним студентам. Більшість покладаються на агенції, щоб забезпечити 
проживання в гуртожитках для всіх своїх студентів. Агенції, котрі є посередниками 
між студентами і університетами, зазвичай надають послуги з пошуку житла112. В 
університетах є окремі відділи для роботи з міжнародними студентами. 

Практика для студентів-медиків є, але залежить від навчального курсу. За 
програмою курсу навчання на доктора медицини/лікаря (Medical Doctor) студенти 
повинні навчатись 6 років, з яких останній рік вони проходять практику в лікарнях.  
На курсі стоматології практика триває 6 місяців. Можливість працювати під час 
навчання також є, дозволу на роботу отримувати не треба. Але в Грузії досить 

                                                            
110 Study in Georgia. URL: http://studyingeorgia.com.ng/admission.html. 
111 Medical Insurance in Georgia. URL: https://www.studymedicineeurope.com/medical-insurance-georgia. 
112 Accommodation and Hostels In Georgia for International Students. URL: https://admissionoffice.ge/accommodation/. 
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великий рівень безробіття, що зменшує шанс на отримання роботи, зокрема, без 
знання грузинської мови113.  

За даними Міністерства закордонних справ Грузії, громадянин іноземної 
країни, який прагне в’їхати до Грузії, як правило, повинен спочатку отримати 
грузинську візу, яка розміщується в паспорті або видається в електронному вигляді 
(електронна віза). Деякі міжнародні студенти мають право подорожувати до Грузії 
без візи, якщо вони відповідають вимогам безвізових домовленостей. Навчальна 
віза (віза D3) видається тривалістю 90 днів і є необхідною умовою отримання 
відповідного дозволу на проживання для міжнародних студентів114. Дозвіл на 
проживання видається органом розвитку Державної служби протягом 30 днів після 
отримання пакету необхідних документів115. 

У табл. 3.8 подано інформацію щодо легалізації документів про освіту в 
Україні та Грузії. Як видно із таблиці, дана процедура в обох країнах є практично 
ідентичною. 

Таблиця 3.8 
Особливості процедури легалізації документів про освіту для іноземних 

студентів в Україні та Грузії 
ТОП-20 країн за 

походженням 
іноземних студентів 

в Україні 

Країна 
походження 
документу 

Легалізація в Україні Легалізація у Грузії 

1 Індія Apostille Apostille 
2 Марокко Apostille Apostille 
3 Азербайджан Apostille Apostille 
4 

Туркменістан 
Не потребують 

додаткового засвідчення
Легалізація не потрібна 

5 Нігерія Консульська легалізація Консульська легалізація 
6 Єгипет Консульська легалізація Консульська легалізація 
7 Туреччина Apostille Apostille 
8 Китай Консульська легалізація Консульська легалізація 
9 Ізраїль Apostille Apostille 
10 Грузія Apostille Apostille 
11 Йорданія Консульська легалізація Консульська легалізація 
12 

Узбекистан 
Не потребують 

додаткового засвідчення
Легалізація не потрібна 

13 Іран Консульська легалізація Консульська легалізація 
14 Гана Консульська легалізація Консульська легалізація 
15 Росія Apostille Apostille 
16 Ліван Консульська легалізація Консульська легалізація 
17 Ірак Консульська легалізація Консульська легалізація 
18 Туніс Консульська легалізація Консульська легалізація 
19 Лівія Консульська легалізація Консульська легалізація 
20 Польща Apostille Apostille 

Джерело: Hague Conference on Private International Law. URL: https://www.hcch.net/en/ 
instruments/conventions/status-table/?cid=41. 

 
                                                            
113 Working and studying in Georgia. URL: http://studyingeorgia.com.ng/education/work-and-study-in-georgia.html. 
114 Georgian Visa and Residence Permit for Students. URL: https://admissionoffice.ge/visa-permit/. 
115 Student Residence Permit in Georgia. URL: https://www.studymedicineeurope.com/student-residence-permits-georgia. 
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Таким чином, до конкурентних переваг навчання іноземних студентів у Грузії 
можна віднести: наявність ЗВО, що присутні у міжнародних рейтингах; наявність 
агентств, що залучають іноземних студентів та надають їм допомогу; низька 
вартість навчання; наявність програм англійською мовою, у деяких випадках – 
російською мовами; є можливість працювати.  
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ВИСНОВКИ 
 

1. Результати дослідження дають змогу виявити основних країн-конкурентів 
України на ринку освітніх послуг для іноземних студентів, до них належать 
системи вищої освіти Росії, Китаю, Філіппін, Румунії, Молдови, Казахстану, 
Вірменії та Грузії. 

Більшість із зазначених країн є членами Болонського процесу, що зумовлює 
наявність таких програм навчання як «бакалавр» (4 роки навчання), «магістр»  
(1,5–2 роки навчання) та PhD (3 роки навчання). Провідні ЗВО усіх країн 
представлені у системі міжнародних рейтингів, зокрема частка китайських 
університетів є найбільшою, молдовських – найменшою. Система вищої освіти 
даних країн складається як з державних, так і приватних університетів, зокрема, 
частка останніх є більшою.  

Крім рідної мови викладання, у більшості країнах є можливість отримувати 
освітні послуги інтернаціональною (англійською) мовою, на глобальному ринку 
освітніх послуг також доступна російська та інші мови. Іноземним студентам 
надається можливість проходити навчання на підготовчому відділенні, де вони 
вивчають мову країни, якою в подальшому буде проводитись основне навчання. 
Зауважимо, що у Росії навчання у підготовчому відділенні є обов’язковою умовою 
для іноземних студентів, це тягне за собою додатковий рік навчання. 

У переважній більшості досліджуваних країн для іноземних студентів є 
можливість отримувати стипендію або гранти, які покривають витрати не тільки на 
навчання, але й проживання. В Росії стипендіальні виплати, всі соціальні пільги, 
які надаються російським студентам, поширюються й на іноземних студентів. В 
Росії отримання студентом запрошення ЗВО також автоматично гарантує надання 
візи. Важливим аспектом в країнах-конкурентах є те, що іноземні студенти мають 
право на працевлаштування під час навчання.  

2. Найбільша кількість іноземних студентів налічується у Китаї (майже 500 
тис.) та Росії (більше 240 тис.), найменше – у Молдові. Щодо країн походження, то 
переважна більшість іноземних студентів є громадянами країн Азії, Африки, 
Близького Сходу та країн пострадянського простору, в окремих випадках –
студенти із діаспори. 

3. Серед найбільш популярних спеціальностей для іноземних студентів у цих 
країнах є медицина, бізнес-освіта, технічні, інженерні та природничі науки, 
останнім часом – IT спеціальності. Відзначимо, що конкуренткою перевагою є 
можливість для студентів-медиків навчатися в інтернатурі та проходити 
стажування. Більше того, у Китаї іноземні студенти, які попередньо здобували 
академічну підготовку в інших країнах, можуть отримати також практичну 
підготовку. 

Як правило, для отримання вищої освіти іноземні студенти обирають ЗВО за 
результатами міжнародних рейтингів, освітніх порталів та інформаційних центрів, 
які можуть працювати при посольствах чи консульствах. Важливим фактором 
вибору є визнання закордонного диплому у рідній країні студента-іноземця. 

Витрати на рік навчання для іноземних студентів у цих країнах варіюються 
залежно від спеціальності та географічного розміщення ЗВО і в середньому 
становлять від 3 до 5 тис. доларів. Крім цього, витрати, пов’язані із проживанням, 
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є порівняно невисокими, у більшості випадків студентам надається кімната у 
гуртожитку, де більш комфортні кімнати для проживання, порівняно з 
вітчизняними студентами. 

4. Щодо освітніх агенцій, то у всіх країнах переважають саме приватні освітні 
посередники, у зв’язку з чим іноземні студенти витрачають додаткові кошти. Однак 
у більшості досліджуваних країн є спеціальні інформаційні представництва, а 
також розроблена потужна PR-стратегія з метою залучення більшої кількості 
іноземних студентів. 

Для навчання в іноземній країні, студенти повинні оформити медичне 
страхування заздалегідь у своїй країні або скористатися послугами країни, у якій 
вони будуть навчатись, однак слід враховувати, що вартість таких послуг буде 
більшою. 

5. Однією із найскладніших процедур для іноземних студенів є легалізація 
документів про освіту, що може зайняти від 1 до 6 місяців, а інколи закінчитися 
відмовою в отриманні студентської візи. У більшості досліджуваних країн 
необхідно забезпечити наявність Apostille, що вважається спрощеною процедурою, 
в окремих випадках отримати консульську легалізацію. Зауважимо, що Китай для 
всіх іноземних студентів вимагає саме консульську легалізацію документів про 
освіту.  

6. Основні конкурентні переваги країн-конкурентів України на ринку 
освітніх послуг для іноземних студентів сфокусовані в наступних напрямках. 

Якість освіти, яка, як правило, визначається позицією ЗВО у міжнародно 
визнаних рейтингах університетів. Чим вище позиція ЗВО, тим більш популярним 
він буде серед абітурієнтів. Іншим визначальним чинником є ступінь визнання 
диплому даного ЗВО в різних країнах світу. Не завжди таке визнання буде 
ґрунтуватися лише на країні походження ЗВО, можливе визнання або невизнання 
диплома окремого ЗВО як такого. Якщо ж диплом не визнається, то критерієм є 
наскільки освіта в даній країні (ЗВО) може підготувати для отримання відповідної 
кваліфікації у себе вдома. Наприклад, для медичних спеціальностей дуже часто 
вимагають складати спеціальний національний кваліфікаційний іспит, тож 
критерієм є рівень підготовки до такого іспиту та частка студентів, які долають цей 
іспит за першої спроби. 

Мова освіти. Якщо студент планує повернутися додому після закінчення 
ЗВО, то він віддаватиме перевагу тим освітнім програмам, для навчання на яких не 
потрібно опановувати додаткову мову. Якщо ж абітурієнт бажає залишитися в 
іншій країні для працевлаштування, то можливість вибору інтернаціональної мови 
є дуже важливим критерієм. 

Вартість навчання. Багато студентів, що бажають отримати освіту за 
кордоном, зазвичай мають фінансові обмеження, тож, фінансова складова є чи не 
найважливіша при виборі ЗВО для навчання. Лише ЗВО, що мають високі 
рейтинги, можуть не звертати увагу на цей критерій, за умови, що додаткові 
переваги самого диплому є достатньою компенсацією за високу вартість навчання. 

Умови отримання візи, подання документів та перебування у країні. В 
країнах, якість освіти в яких не є дуже високою (за міжнародними стандартами), 
основною цільовою аудиторією є країни, в яких середній рівень якості освіти є 
набагато нижче, тож вони можуть залучати велику кількість іноземних студентів 
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саме завдяки спрощенню бюрократичних процедур для них. Також, важливим 
чинником може бути можливість працювати під час навчання. 

7. Наявність українських ЗВО у системі міжнародних рейтингів свідчить про 
те, що Україна та вітчизняна система освіти представлена у світовому освітньому 
просторі, освітні послуги користуються певним попитом серед іноземних 
студентів. Проте, порівнюючи таку діяльність України та країн-конкурентів,  для 
подальшого розвитку міжнародного напрямку української освіти слід вносити 
окремі корективи.  

Зокрема, на сьогодні в Україні необхідно докласти додаткових зусиль щодо 
розвитку мережі «університетських агентів», які б надавали такі послуги для 
іноземних громадян.  

Має бути посилена взаємодія Міністерства освіти і науки України та 
дипломатичних установ щодо зменшення термінів розгляду документів 
потенційних іноземних студентів, спрощення і полегшення необхідних процедур. 

Малодоступною є інформація про надання стипендій для іноземних громадян 
в Україні. В багатьох випадках, як засвідчують самі іноземні студенти, можна 
обмежитись стипендіями, які тільки частково покривають вартість навчання. Часто 
для іноземних студентів має значення іміджевий момент, сам факт, що студент 
здобув право на стипендію. У той же час варто враховувати, що більшість країн-
конкурентів надають значну кількість стипендій для навчання, в окремих 
випадках – додатково покривають витрати, пов’язані із проживанням та 
харчуванням. З огляду на це, Міністерство освіти і науки України, а також всі 
українські ЗВО на офіційному сайті повинні принаймні розмістити окрему рубрику 
з відповідною детальною інформацією для іноземних громадян, які планують 
здобувати вищу освіту в Україні.  

Потребує переосмислення PR-стратегія ЗВО та МОН щодо залучення 
іноземних студентів. Досвід успішних країн демонструє, що ефективним 
механізмом є двостороння освітня співпраця між країнами та університетами, 
зокрема, підписання меморандумів про взаєморозуміння та домовленостей про 
взаємне визнання. Необхідно також регулярно проводити рекламну компанію з 
метою запрошення іноземних студентів на навчання в Україну. 

Мають бути вирішені питання працевлаштування іноземних студентів, які 
мають таке бажання, під час навчання. 

8. З огляду на вищезазначене, можна зробити висновок, що пріоритетними 
заходами удосконалення освітньої політики України щодо залучення більшої 
кількості іноземних студентів, є: 

 покращення надання освітніх послуг шляхом модернізації освітнього 
процесу з врахуванням міжнародних стандартів;  

 посилення практичних аспектів навчання, зокрема для іноземних студентів-
медиків; 

 втілення комплексу заходів з підвищення позицій ЗВО України у 
міжнародних рейтингах (QS World University Rankings, The Times Higher 
Education World University Rankings та QS Higher Education System 
Rankings); 
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 налагодження співпраці та дружніх відносин з міжнародними 
університетами та підписання з ними договорів про спіпрацю та про 
взаємовизнання дипломів; 

  внесення змін до законодавства України у частині спрощення процедури 
легалізації документів про освіту, а також верифікації попередньо 
отриманої освіти. Для прикладу: у 2018 році було зареєстровано і оплачено 
7898 запрошень з Індії, однак в середньому успішно реалізуються лише 
2493 запрошень (32%), виходячи з того, що кількість всіх індійських 
студентів, які навчаються в Україні впродовж шести років 
(бакалаври+магістри) становить 14 958 осіб. 

 надання можливості іноземним студентам поєднувати навчання з роботою;  
 оптимізація вартості навчання для іноземців, що була б 

конкурентоспроможною і відповідала пропонованій якості освіти; 
 підвищення кількості освітніх програм англійською мовою; 
 розвиток мережі університетських освітніх агентів; 
 розроблення з боку ЗВО та впровадження ефективної PR-стратегії з метою 

залучення іноземних студентів на навчання в Україну. 
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Додаток А 
Кількість іноземних студентів в Україні, 2018/2019 н. р. 

(за країнами походження) 
 

Країна Кількість  Країна Кількість 
Австралія 10  Ємен 221 
Австрія 13  Замбія 147 

Азербайджан 6228  Зімбабве 326 
Албанія 1  Ізраїль 2460 
Алжир 730  Індія 14958 
Англія 1  Індонезія 4 
Ангола 231  Ірак 981 

Аргентина 3  Іран 1852 
Афганістан 81  Ірландія 19 
Бангладеш 207  Ісландія 1 

Бахрейн 5  Іспанія 32 
Бельгія 5  Італія 27 
Бенін 4  Йорданія 2207 

Білорусь 436  Казахстан 83 
Болгарія 295  Камерун 463 
Болівія 1  Канада 49 

Ботсвана 7  Катар 1 
Бразилія 25  Кенія 124 

Буркіна-Фасо 16  Киргизстан 31 
В’єтнам 196  Китай 2721 

Венесуела 1  Кіпр 11 
Вірменія 253  Кірибаті 1 

Габон 141  Колумбія 16 
Гаїті 1  Поморські Острови 38 

Гамбія 86  Конго 314 

Гана 1665  Корейська Народно-
Демократична Республіка 7 

Гвінея 96  Королівство Есватіні 58 
Гвінея-Бісау 2  Кот-д’Івуар 161 

Греція 61  Куба 1 
Грузія 2397  Кувейт 66 
Гуам 1  Латвія 23 
Данія 11  Лесото 3 

Демократична Республіка 
Конго 265  Литва 93 

Джибуті 1  Ліберія 54 
Домініка 4  Ліван 1070 
Еквадор 617  Лівія 746 

Маврикій 5  Сенегал 28 
Мавританія 42  Сирія 626 
Мадагаскар 13  Сінгапур 2 

Малаві 9  Словаччина 50 
Малайзія 2  Словенія 4 

Малі 14  Сомалі 45 
Мальдіви 61  Сполучене Королівство 102 

Марокко 7390  Сполучені Штати 
Америки 367 

Маршаллові острови 1  Судан 332 
Мексика 10  Сьєрра-Леоне 60 
Мозамбік 10  Таджикистан 206 
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Молдова 667  Таїланд 1 
Монако 2  Танзанія 110 

Монголія 74  Того 1 
Намібія 237  Тувалу 2 
Непал 14  Туніс 774 
Нігер 4  Туреччина 3254 

Нігерія 3552  Туркменістан 5033 
Нідерланди 8  Уганда 26 
Нікарагуа 1  Угорщина 14 
Німеччина 144  Узбекистан 1892 

Нова Зеландія 1  Філіппіни 5 
Норвегія 13  Фінляндія 61 

Об’єднані Арабські Емірати 25  Франція 31 
Оман 1  Хорватія 3 

о. Тайвань, КНР 14  Центральноафриканська 
Республіка 1 

Пакистан 338  Чад 1 
Палестина 606  Чеська Республіка 18 

Перу 6  Чорногорія 1 
Південно-Африканська 

Республіка 43  Швейцарія 6 

Північні Маріанські острови 1  Швеція 53 
Польща 735  Шрі-Ланка 19 

Португалія 13  Ямайка 21 
Республіка Корея 84  Японія 35 

Республіка Північна 
Македонія 10  Гонконг, КНР 1 

Республіка Сербія 9  Саудівська Аравія 21 
Реюньйон 1  Румунія 10 

Росія 1300  Осіб без громадянства 86 
Руанда 29  

Джерело: Іноземні студенти в Україні: статистичні дані, 2019 / уклад.: О. О. Шаповалова, 
О. М. Бєлік. Київ, 2019. С. 24–25. 
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Додаток Б 
Кількість іноземних студентів у ТОП-100 ЗВО України, 2018/2019 н. р., осіб 

Номер закладу в 
рейтингу за 
загальною 
кількістю 
іноземних 
студентів 

Назва закладу 

Кількість 
іноземних 
студентів 
основного 
навчання 

Кількість 
іноземних 
студентів 

підготовчого 
відділення 

Кількість 
іноземних 
студентів 

післядиплом
ної освіти 

Кількість 
іноземних 

студентів за 
академічною 
мобільністю 

Кількість 
іноземних 
студентів 

(аспірантура, 
докторантура)

Загальна 
кількість 
іноземних 
студентів 

1 Харківський національний 
медичний університет 4341 90 1 0 0 4432 

2 Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна 4194 159 1 0 9 4363 

3 Одеський національний медичний 
університет 3683 45 45 0 7 3780 

4 Національний медичний 
університет імені 0.0. Богомольця 3359 102 126 0 14 3601 

5 Запорізький державний медичний 
університет 2474 142 47 0 2 2665 

6 

Державний заклад 
«Дніпропетровська медична 
академія Міністерства охорони 
здоров’я України» 

2033 262 145 0 3 2443 

7 
Вінницький національний 
медичний університет імені М. І. 
Пирогова 

2218 0 57 0 1 2276 

8 

Приватне акціонерне товариство 
«Вищий навчальний заклад 
«Міжрегіональна Академія 
управління персоналом» 

1876 174 0 0 29 2079 

9 

Державний вищий навчальний 
заклад «Тернопільський 
державний медичний університет 
імені І. Я. Горбачевського 
Міністерства охорони здоров’я 
України» 

1992 47 11 0 0 2050 

10 
Вищий державний навчальний 
заклад України «Буковинський 
державний медичний університет» 

1688 12 21 0 2 1723 

11 
Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка 

1279 266 15 0 31 1591 

12 Сумський державний університет 1458 52 64 0 14 1588 

13 
Державний вищий навчальний 
заклад «Ужгородський 
національний університет» 

1530 5 26 0 0 1561 

14 Національний фармацевтичний 
університет 1474 70 0 2 0 1546 

15 Українська медична 
стоматологічна академія 1340 99 51 0 2 1492 

16 

Державний вищий навчальний 
заклад «Івано-Франківський 
національний медичний 
університет» 

1393 23 10 0 2 1428 

17 
Львівський національний 
медичний університет імені 
Данила Галицького 

1151 45 28 0 0 1224 

18 
Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут» 

986 155 2 0 15 1158 

19 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Дніпровський 
медичний Інститут традиційної 1 
нетрадиційної медицини» 

1117 0 0 0 0 1117 

20 Донецький національний 
медичний університет 1040 2 2 0 0 1044 

21 
Національний університет 
кораблебудування імені адмірала 
Макарова 

1007 5 0 0 0 1012 
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Номер закладу в 
рейтингу за 
загальною 
кількістю 
іноземних 
студентів 

Назва закладу 

Кількість 
іноземних 
студентів 
основного 
навчання 

Кількість 
іноземних 
студентів 

підготовчого 
відділення 

Кількість 
іноземних 
студентів 

післядиплом
ної освіти 

Кількість 
іноземних 

студентів за 
академічною 
мобільністю 

Кількість 
іноземних 
студентів 

(аспірантура, 
докторантура)

Загальна 
кількість 
іноземних 
студентів 

22 
Харківський національний 
економічний університет імені 
Семена Кузнеця 

804 164 12 0 8 988 

23 Харківський національний 
університет радіоелектроніки 717 214 0 2 10 943 

24 
Приватний вищий навчальний 
заклад «Київський медичний 
університет» 

846 71 3 0 0 920 

25 Національний авіаційний 
університет 776 142 0 0 0 918 

26 

Національний аерокосмічний 
університет імені М. Є. 
Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут» 

768 112 0 0 1 881 

27 Міжнародний гуманітарний 
університет 793 45 0 0 0 838 

28 Одеський національний 
політехнічний університет 382 257 4 0 4 647 

29 
Вищий навчальний заклад 
«Університет економіки та права 
«КРОК» 

393 171 0 0 0 564 

30 
Український державний 
університет залізничного 
транспорту 

448 100 0 0 0 548 

31 
Київський національний 
університет будівництва і 
архітектури 

444 84 0 0 8 536 

32 
Харківський національний 
університет будівництва та 
архітектури 

450 49 0 0 2 501 

33 

Державний заклад 
«Південноукраїнський 
національний педагогічний 
університет імені К. Д. 
Ушинського» 

396 59 8 0 32 495 

34 
Приватний вищий навчальний 
заклад «Європейський 
університет» 

375 114 0 0 0 489 

35 Київський національний 
університет технологій та дизайну 440 29 0 0 3 472 

36 Сумський національний аграрний 
університет 359 64 0 0 49 472 

37 
Харківський національний 
автомобільно-дорожній 
університет 

410 39 0 1 

0 
 
 
 

450 

38 
Національний педагогічний 
університет імені М. П. 
Драгоманова 

286 66 0 0 95 447 

39 Льотна академія Національного 
авіаційного університету 362 7 67 0 1 437 

40 

Національний технічний 
університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» 

317 108 0 0 6 431 

41 
Харківський національний 
університет міського господарства 
імені О. М. Бекетова 

329 49 1 0 6 385 

42 Національний транспортний 
університет 379 0 0 0 0 379 

43 Одеська державна академія 
будівництва та архітектури 314 60 0 0 1 375 

44 Одеський державний екологічний 
університет 351 18 0 0 3 372 
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Номер закладу в 
рейтингу за 
загальною 
кількістю 
іноземних 
студентів 

Назва закладу 

Кількість 
іноземних 
студентів 
основного 
навчання 

Кількість 
іноземних 
студентів 

підготовчого 
відділення 

Кількість 
іноземних 
студентів 

післядиплом
ної освіти 

Кількість 
іноземних 

студентів за 
академічною 
мобільністю 

Кількість 
іноземних 
студентів 

(аспірантура, 
докторантура)

Загальна 
кількість 
іноземних 
студентів 

45 
Полтавський національний 
технічний університет імені Юрія 
Кондратюка 

328 28 0 0 1 357 

46 
Сумський державний 
педагогічний університет імені А. 
С. Макаренка 

330 19 0 0 7 356 

47 Київський національний 
лінгвістичний університет 228 126 0 0 0 354 

48 
Вищий навчальний заклад 
Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі» 

204 142 0 0 0 346 

49 

Вищий навчальний заклад 
«Східноєвропейський університет 
економіки і менеджменту» (у 
формі товариства з обмеженою 
відповідальністю) 

328 0 0 0 0 328 

50 Харківська медична академія 
після дипломної освіти 0 0 323 0 5 328 

51 Івано-Франківський національний 
технічний університет нафти і газу 286 37 0 0 2 325 

52 Харківський національний 
університет внутрішніх справ 305 19 0 0 0 324 

53 
Тернопільський національний 
технічний університет імені Івана 
Пулюя 

272 10 40 0 1 323 

54 Державний університет 
інфраструктури та технологій 303 18 0 0 0 321 

55 
Харківський національний 
педагогічний університет імені Г. 
С. Сковороди 

254 30 0 0 30 314 

56 
Уманський державний 
педагогічний університет імені 
Павла Тичини 

288 14 0 0 0 302 

57 Харківський державний 
університет харчування та торгівлі 148 143 0 0 4 295 

58 Одеський національний морський 
університет 226 60 0 0 0 286 

59 Одеська національна академія 
зв’язку імені О.С. Попова 169 107 0 0 0 276 

60 

Приватний вищий навчальний 
заклад-інститут «Українсько-
американський університет 
Конкордія» 

108 163 0 0 0 271 

61 
Національна медична академія 
післядипломної освіти імені П. Л. 
Шулика 

0 0 255 0 9 264 

62 Національна металургійна 
академія України 219 35 0 0 3 257 

63 

Харківський інститут фінансів 
Київського національного 
торговельно-економічного 
університету 

144 97 0 0 0 241 

64 Національний університет 
«Львівська політехніка» 227 0 0 0 3 230 

65 
Національний юридичний 
університет імені Ярослава 
Мудрого 

194 35 0 0 0 229 

66 Національна академія статистики, 
обліку та аудиту 127 85 0 0 10 222 

67 Державний заклад «Луганський 
державний медичний університет» 198 10 11 0 0 219 

68 Одеська національна академія 
харчових технологій 105 109 0 0 2 216 
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Номер закладу в 
рейтингу за 
загальною 
кількістю 
іноземних 
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іноземних 
студентів 

(аспірантура, 
докторантура)

Загальна 
кількість 
іноземних 
студентів 

69 
Київський національний 
торговельно-економічний 
університет 

155 57 0 0 1 213 

70 Одеський державний аграрний 
університет 48 163 0 0 0 211 

71 

Харківський національний 
технічний університет сільського 
господарства Імені Петра 
Василенка 

188 15 0 0 4 207 

72 Тернопільський національний 
економічний університет 184 19 0 0 1 204 

73 
Приватний вищий навчальний 
заклад «Міжнародна академія 
екології та медицини» 

159 44 1 0 0 204 

74 

Державний вищий навчальний 
заклад «Придніпровська державна 
академія будівництва та 
архітектури» 

127 63 0 0 2 192 

75 Одеська національна музична 
академія імені А. В. Нежданової 155 0 0 0 32 187 

76 
Національний університет водного 
господарства та 
природокористування 

116 62 0 0 8 186 

77 
Державний заклад «Луганський 
національний університет імені 
Тараса Шевченка» 

182 0 0 0 6 188 

78 
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України 

120 58 0 0 3 181 

79 Черкаський державний 
технологічний університет 147 31 0 0 0 178 

80 Дніпровський національний 
університет імені Олеся Гончара 140 30 0 0 5 175 

81 Національний університет 
цивільного захисту України 173 0 0 0 0 173 

82 Чорноморський національний 
університет імені Петра Могили 159 0 0 0 2 161 

83 
Харківський національний 
університет Повітряних Сил імені 
Івана Кожедуба 

123 35 0 0 0 158 

84 
Національний технічний 
університет «Дніпровська 
політехніка» 

117 40 0 0 1 158 

85 Національний університет 
«Одеська морська академія» 136 15 0 0 0 151 

86 Львівський національний 
університет імені Івана Франка 67 54 9 11 4 145 

87 
Вищий навчальний заклад 
«Університет імені Альфреда 
Нобеля» 

129 22 0 0 1 152 

88 Маріупольський державний 
університет 104 40 0 0 0 144 

89 Одеський національний 
університет імені І.І. Мечникова 139 0 0 0 0 139 

90 Вінницький національний 
технічний університет 135 0 0 0 4 139 

91 Українська інженерно-педагогічна 
академія 119 13 0 0 2 134 

92 Білоцерківський національний 
аграрний університет 75 56 0 0 3 134 

93 Академія праці, соціальних 
відносин і туризму 131 0 0 0 0 131 

94 Національна музична академія 
України ім. П.І. Чайковського 121 0 0 0 6 127 
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95 ПВНЗ «Київський міжнародний 
університет» 114 11 0 0 2 127 

96 

Єреванський навчально-науковий 
інститут Тернопільського 
національного економічного 
університету 

126 0 0 0 0 126 

97 Національний університет 
«Одеська юридична академія» 125 0 0 0 1 126 

96 ДВНЗ «Криворізький 
національний університет» 72 49 0 0 2 123 

99 Харківська державна 
зооветеринарна академія 103 18 0 0 0 121 

100 
Національний університет 
фізичного виховання і спорту 
України 

70 24 0 0 22 116 

Джерело: Іноземні студенти в Україні: статистичні дані, 2019 / уклад.: О. О. Шаповалова,  
О. М. Бєлік. Київ, 2019. С. 39-43. 
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Додаток В 
Легалізація документів про освіту у ТОП-20 країнах за походженням іноземних студентів в Україні 

№ 
Країна 

походження 
документу 

Л
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1 Індія A ЛНП A A A A A A КЛ 
2 Марокко A А A A A A A A КЛ 
3 Азербайджан A ЛНП A A A A A A КЛ 
4 Туркменістан  НПДЗ** ЛНП A A ЛНП КЛ ЛНП ЛНП КЛ 
5 Нігерія КЛ КЛ A A КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ 
6 Єгипет КЛ ЛНП A A КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ 
7 Туреччина A A A A A A A A КЛ 
8 Китай КЛ ЛНП A A КЛ КЛ ЛНП КЛ КЛ 
9 Ізраїль A Apostille A A A A A A КЛ 
10 Грузія A ЛНП A A A A A A КЛ 
11 Йорданія  КЛ КЛ A A КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ 
12 Узбекистан НПДЗ** ЛНП A A ЛНП КЛ ЛНП ЛНП КЛ 
13 Іран КЛ ЛНП A A КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ 
14 Гана КЛ КЛ A A КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ 
15 Росія A ЛНП A A A A A A КЛ 
16 Ліван КЛ КЛ A A КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ 
17 Ірак КЛ ЛНП A A КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ 
18 Туніс КЛ ЛНП A A A A A КЛ КЛ 
19 Лівія КЛ КЛ A A КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ 
20 Польща A ЛНП A ЛНП A A A A КЛ 

А – Apostille, КЛ – консульська легалізація, ЛНП – легалізація не потрібна, НПДЗ - не потребують додаткового засвідчення. 
*https://nic.gov.ru/proc/lega?fbclid=IwAROgtJngJng0En6NjPU-MXtLOH6nfdTftePNN4OtPloYYaATK5Ur8fQZ8yYuvM 
** Відповідно Наказу МОН 1541 потребують, а відповідно до інформації на сайті ДП «Інформаційно-іміджевий центр» – ні. 
Джерело: складено за Hague Conference on Private International Law (URL: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41) 




