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ВСТУП 

 

Актуальність теми. На сучасному етапі одним з найбільш визнаних 

процесів у світовій економіці є інтенсивний розвиток глобального ринку 

освітніх послуг, що вносить суттєві корективи у міжнародні економічні 

відносини суб’єктів, діяльність яких пов’язана з цією сферою. Зростає роль 

університетів у наданні освітніх послуг як товарів вищого ґатунку, які  

забезпечують міжнародну конкурентоспроможність країн шляхом  створення 

інтелектуального капіталу, генерування нових знань і технологій та їх 

комерціалізацію і надають суб’єктам ринку конкурентних переваг у 

глобальному економічному просторі. Постає завдання удосконалення 

теоретико-методичних підходів оцінки та моніторингу сучасних домінант 

розвитку вищої освіти та розробки практичних рекомендацій щодо 

вдосконалення освітніх послуг на ринку України  в контексті забезпечення 

міжнародної конкурентоспроможності країни.  

Детальні дослідження глобального розвитку освітньої галузі 

представлені у роботах таких зарубіжних науковців як Н. Варгез, Г. де Віт, 

К.Хилари, Ф. Альтбах, С. Джонстон, Ю. Ітон, Дж. Олдерман, Дж. Найт, 

Д.Робінсон, Г. Лукічьов, В. Мясніков, С. Тангян та інших, а також в роботах 

українських науковців, зокрема М. Лещенка, В. Лугового, О. Локшин, 

В.Кременя, Н. Ничкало, А. Сбруєвої, Ж. Таланової, А. Філіпенка. 

 Вагомий внесок у пошук шляхів забезпечення успішної стратегії 

розвитку освіти зробили В. Андрущенко, Н. Болотін, В. Вітлинський, 

Г.Еспін-Андерсен, І. Зязюк, В. Кравченко, В. Краєвський, Т. Маршал, 

Н.Нечаєва, А. Ноткін, В. Рябцев, В. Савчук, В. Садовий, С. Струмилін, 

Г.Тілтон, Н. Фурніс, В. Філіпов, А. Хуторський, К. Ушинський, А. Юзефович 

і багато інших.   Концептуальні засади глобальних змін у сфері освіти 

репрезентовані дослідженнями Ф. Фукуями, 3. Бжезинського, Г. Кіссінджера, 

І. Валлерстайна, Дж. Белла, Е. Тоффлера, В. Іноземцева, Й. Масуди та інших. 
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Однак окремі аспекти функціонування ринку освітніх послуг і тих 

еволюційних процесів, які відбуваються на ньому внаслідок зміни попиту на 

глобальному ринку праці під впливом інформатизації суспільства 

залишаються не достатньо розкритими. Недостатньо вивченими залишаються 

якісні характеристики сучасних освітніх послуг у сфері вищої освіти, які 

визначають попит та конкурентні переваги їх як товару на глобальному 

ринку послуг. Потребують подальшого вдосконалення методи кількісного 

оцінювання домінант розвитку вищої освіти які відповідають сучасним 

запитам суспільства та визначають конкурентну вартість послуг. Об’єктивно 

важливим є обґрунтування напрямів розвитку освітніх послуг в Україні в 

контексті міжнародного стратегічного партнерства в сфері вищої освіти.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дисертацію виконано відповідно до напрямку держбюджетної науково-

дослідної роботи кафедри менеджменту та туристичного бізнесу 

Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара 

Міністерства освіти та науки України за темою «Диверсифікація форм та 

методів комерціалізації науково-технічних розробок в умовах глобальної 

технологічної інтеграції» (номер державної реєстрації 0112U000201) та 

темою «Розвиток корпоративного менеджменту в умовах транснаціоналізації 

світової економіки» (номер державної реєстрації 0113U003044). 

Мета і завдання  дослідження. Метою роботи є  визначення тенденцій 

розвитку вищої освіти як важливого сегменту глобального ринку послуг, 

виявлення причин і характеру його трансформації в умовах глобальної 

інформатизації суспільства та обґрунтування напрямків вдосконалення  

національної системи освітніх послуг України в контексті забезпечення 

конкурентних переваг в глобальному освітньому просторі.  

Відповідно до мети роботи дисертації поставлено і вирішено такі 

завдання: 

- дослідити еволюцію науково-методичних підходів до вивчення 

тенденцій розвитку глобального ринку освітніх послуг; 
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- узагальнити науково-теоретичні засади дослідження домінант та 

детермінант вищої освіти в умовах глобального ринку та розкрити їх 

економічну сутність;  

 - сформувати систему критеріїв щодо оцінки розвитку вищої освіти у 

глобальному вимірі; 

- проаналізувати тенденції  та структурні зміни глобального ринку 

освітніх послуг в умовах посилення міжнародної конкуренції; 

- обґрунтувати передумови формування основних домінант розвитку 

вищої освіти та наслідки їх впливу на конкурентні переваги країн на 

глобальному ринку послуг; 

- оцінити фактори впливу на розвиток вищої освіти в умовах 

інформатизації глобального ринку освітніх послуг; 

-  дослідити тенденції розвитку міжнародного стратегічного партнерства 

у сфері вищої освіти;   

- проаналізувати трансформацію пріоритетів розвитку вищої освіти 

України  у глобальному освітньому просторі; 

- сформувати основні напрями розвитку вищої освіти України в 

контексті викликів глобального ринку освітніх послуг. 

Об’єктом дослідження є  процес розвитку вищої освіти як сфери 

формування конкурентних переваг країн на глобальному ринку послуг,  що 

інтенсивно розвивається. 

Предметом дослідження є науково-теоретичні та концептуальні засади 

методології  оцінки процесу розвитку вищої освіти  в мега-регіонах  світу та 

країнах з різним рівнем розвитку сфери освітніх послуг у просторово-

часовому вимірі. 

Методи дослідження. Теоретичною й методологічною основою 

дослідження є роботи провідних і зарубіжних вчених – економістів з проблем 

формування ринку освітніх послуг та міжнародної конкурентоспроможності 

в умовах глобалізації світового господарства. 
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У процесі дослідження використано діалектичний метод наукового 

пізнання, а також загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: метод 

історичного аналізу (для стадійного аналізу процесу глобалізації ринку  

освітніх послуг), метод абстрактно – логічного аналізу для виокремлення 

причино-наслідкових зв’язків між рівнем розвитку вищої освіти та 

макроекономічними змінами в країнах світової економіки), метод 

регресійного аналізу та логарифмування (для факторного аналізу чинників 

макросередовища, в якому формуються освітні послуги ), метод кількісного 

та  порівняльного аналізу (для аналізу тенденцій розвитку освітніх послуг в 

мега-регіонах світу та країнах з різним рівнем економічного розвитку) та ін. 

Інформаційною базою дослідження є наукові праці та звіти вітчизняних 

та іноземних фахівців, присвячені розвитку університетської освіти та ринку 

освітніх послуг, матеріали науково-практичних конференцій, періодичні 

видання. Емпіричною базою дослідження слугують дані офіційних джерел 

статистичної інформації: ЮНЕСКО, UNWTO, Світового банку, звіти 

Організації економічного співробітництва та розвитку, звіти «Global E-

Learning Investment review», матеріали Конференцій ООН з питань вищої 

освіти, матеріали офіційного сайту МОН України, звіти Державної служби 

статистики України та інші інформаційні видання. 

Наукова новизна отриманих результатів дисертаційної роботи 

полягає в узагальненні теоретичних основ дослідження розвитку глобального 

ринку освітніх послуг; обґрунтуванні домінант розвитку вищої освіти, які 

визначають платоспроможний попит на глобальному ринку та конкурентні 

переваги країн в нарощувані їх експорту; моделюванні факторів впливу на 

міжнародну мобільність учасників освітнього процесу та обґрунтуванні 

організаційно-економічних засад розвитку освітніх послуг на національному 

рівні.  
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У процесі дослідження одержано наукові результати, що містять 

наукову новизну і характеризують особистий внесок автора в розробку 

окреслених проблем: 

вперше: 

–  визначені домінанти розвитку вищої освіти, які визначають ступінь 

конкурентоздатності країн на глобальному ринку освітніх послуг: 

інтернаціоналізація вищої освіти  - це ознака якості надання послуг на 

глобальному ринку, яка забезпечуює міжнародну мобільність студентів, 

викладачів і дослідників через здійснення міжнародних транзакцій з 

висококваліфікованим персоналом, технічною інформацією  чи фінансами 

через національні кордони різних держав або шляхом надання послуг 

іноземним суб’єктам через розташовані за кордоном філії чи представництва.  

Інформатизація вищої освіти проявляється в трьох дефініціях: перша - як 

якісна ознака трансферу знань від суб’єкта до об’єкта послуги через 

застосування ІТ-технологій; друга – як процес трансферу послуг через 

глобальний інформаційний простір, що забезпечує швидкість, доступність 

послуг в просторі і часі; третя  – як системна трансформація в індустрії вищої 

освіти, що базується на нових освітніх технологіях заснованих на  

інструментах цифрової економіки  і розвивається під впливом глобальної 

інформатизації суспільства. Масовізація вищої освіти – це ознака ступеня 

доступності певних освітніх послуг на глобальному ринку широкому загалу 

потенційних споживачів без додаткових обмежень за національними, 

релігійними, соціальними, гендерними,  економічними ознаками. Розроблено  

метод кількісної оцінки впливу макроекономічних мультиплікаторів на 

величину академічної мобільності як індикатора конкурентоздатності послуг 

вищої освіти та на основі його апробації виокремлено п’ять кластерів країн 

світової економіки, які займають характерні позиції на глобальному ринку 

освітніх послуг (перший і другий кластери об’єднують країни експортери 

послуг у вищій освіті, третій кластер – це країни, що мають врівноважену 
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ринкову позицію, четвертий та п’ятий кластери – імпорто-орієнтовані 

країни). 

 удосконалено: 

- теоретичні підходи щодо дослідження глобального ринку освітніх 

послуг:  в залежності від мети дослідження застосовуються різні підходи до 

визначення освітньої послуги, виділено три основні дефініції поняття: 

перша, ототожнення її з процесом, який забезпечує отримання  нової 

інформації, знань та навичок, вмінь і компетенції; друга – це визнання її 

інформаційно-матеріальної сутності як сукупність знань, умінь і навичок, які 

згодом використовуються для задоволення потреб людини, суспільства та 

держави; третя – як товар, на ринку послуг використання якого впливає на 

формування цінності людини, які в майбутньому складатимуть основу 

вартісного обміну на ринку праці. Глобальний ринок освітніх послуг − це 

система відносин в ринкових умовах з певними пропорціями між його 

секторами, який є складовою частиною ринку праці та частиною ринку 

послуг, що, у свою чергу, входить до структури товарного ринку як 

невід’ємна особливість всієї глобальної ринкової системи. Процеси 

інформатизації, компютерізації освітніх послуг є передумовою формування 

цифрового сегменту ринку,  характерними ознаками якого є глобальність, 

відкритість, гнучкість, інноваційність.   

- теоретико-методичні інструменти дослідження впливу процесу 

інформатизації вищої освіти, як домінанти, ступінь сформованості якої є 

базовою для забезпечення масовості, інтернаціоналізації та  інноваційності 

вищої освіти, сформовано алгоритм факторного аналізу рівня міжнародної 

мобільності студентів та визначена методика його оцінювання на основі 

побудови багатофакторної моделі оцінки факторів, що містить структурно-

логічне поєднання сукупності методів експертних оцінок, кореляційного та 

регресійного аналізу; 

 отримали подальшого розвитку: 
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-  характеристика  тенденцій розвитку вищої освіти в умовах 

глобального ринку: виокремлено наслідки зростання ступеню 

інтернаціоналізації освіти: макроекономічні в країнах - експортерах через 

збільшення доходів від експорту послуг та  доходів від суміжних галузей 

(будівництво та обслуговування університетських кампусів, виробництво та 

продаж продуктів харчування, оренда житла, транспортні та побутові 

послуги тощо); макроекономічні в країнах - імпортерах шляхом підвищення 

економічної ефективності їх освітніх систем через зосередження обмежених 

ресурсів таких країн на освітніх програмах з можливим ефектом економії на 

масштабі, або збільшення участі у вищій освіті без розширення системи 

вищої освіти всередині самої країни;  соціальні  - здобуття міжнародної 

освіти виховує «міжнародні характеристики» в студентів: міжнародна 

свідомість і відкритість, знання другої іноземної мови, гнучкість мислення, 

толерантність та повага до інших, які є необхідними в глобальній економіці;  

- систематизація механізмів міжнародного співробітництва у науково-

інноваційній сфері університетів через застосування функціонального 

підходу (виокремлення видів та методів взаємодії) та масштабу міжнародної 

співпраці (тіснота зв’язків та кількість учасників); характеристика ознак 

розвитку інтегрованих ринків освітніх послуг: доведено, що сучасний стан 

Європейського ринку вищої освіти є інтегрованою частиною глобального 

ринку і детермінанти та домінанти його розвитку відповідають 

загальносвітовим тенденціям, а інтеграція України в ЄС є важливою 

детермінантою розвитку вітчизняної вищої освіти шляхом її трансформації 

для забезпечення відповідності загальноєвропейським критеріям; 

- концептуалізація стратегічних напрямів розвитку послуг вищої освіти 

України у відповідності  до викликів глобального ринку через забезпечення 

інтернаціоналізації освіти, підвищення рівня інформатизації послуг шляхом  

впровадження кращого міжнародного досвіду та розширення міжнародного 

стратегічного партнерства у сфері науки та освіти; уточнено систему 

взаємодії суб’єктів ринку та органів державного управління у здійсненні 
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комплексу заходів, що спрямованні на формування пропозицій освітніх 

послуг, які відповідають вимогам національної економіки в контексті 

реалізації інноваційної стратегії розвитку.  

Практичне значення одержаних результатів. Теоретичні результати, 

пропозиції і висновки, сформульовані автором у дисертації, утворюють 

поглиблене науково-теоретичне забезпечення методичних основ моніторингу    

розвитку домінант вищої освіти  України на глобальному ринку послуг у 

контексті євроінтеграційних очікувань. 

Основні положення дисертаційного дослідження впроваджені у 

практичну діяльність організацій: Придніпровського наукового центру НАН 

України в частині реалізації державної політики у сфері інноваційного розвитку 

регіонів в рамках восьмого завдання «Регіональної програми інноваційного 

розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року» (довідка №15/110 

від 16.09.2015 р.); Дніпропетровської торгово-промислової палати в частині 

підвищення конкурентоспроможності регіональних виробників, їхніх товарів та 

послуг, розширення можливостей виходу на національний  і світовий ринки, 

залучення інвестицій (довідка №1575/13-08 від 05.10.2015 р.); Національного 

центру аерокосмічної освіти молоді ім. О. М. Макарова в частині реалізації 

державної молодіжної політики у сфері аерокосмічної освіти та в процесі 

підготовки і перепідготовки молодих фахівців в аерокосмічній галузі 

(довідка № 155  від 22.09.2015 р.). 

Результати дослідження також використовувалися при формуванні  

конспекту лекцій  та змісту  практичних занять з дисциплін « Методологія та 

організація наукових досліджень», «Управління інноваціями» та 

«Інноваційна діяльність міжнародних корпорацій» для студентів факультету 

міжнародної економіки Дніпропетровського національного університету 

імені Олеся Гончара (акт про впровадження від   6.04.2015 р.). Теоретичні 

положення, результати аналізу та висновки дисертації можуть бути 

використані при викладанні відповідних курсів у загальноосвітніх та вищих 

навчальних закладах для підготовки фахівців. 
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Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні висновки, 

пропозиції та рекомендації дисертаційного дослідження доповідались і 

отримали схвалення на міжнародних і галузевих науково-практичних 

конференціях: «Institutional framework of the economy functioning in conditions 

of transformation» (Nuremberg,2014.); «Економіка та сучасний менеджмент: 

теоретичні та практичні аспекти» (м. Одеса,2014 р.); «Проблеми сучасної 

економіки» ( м. Донецьк,2014 р.); «Принципи нової економіки України та 

формування її фінансово-інвестиційної основи» ( м. Дніпропетровськ, 2015 

р.); «Проблеми сучасної економіки» (м. Запоріжжя, 2015 р.); «Економіка, 

менеджмент, фінанси: теоретичні та практичні аспекти розвитку» ( м. Київ, 

2015 р.); «Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти» (м. 

Одеса, 2015 р.); «Економіка, менеджмент та аудит: сучасні проблеми та 

напрями розвитку» ( м. Львів, 2015 р.); «Проблемы устойчивости социально- 

экономического развития в условиях глобализации» (м. Душанбе,   2015 р.). 

Особистий внесок здобувача. Наукові положення, розробки і висновки 

дисертаційного дослідження є підсумком особистих досліджень автора з 

проблеми розвитку вищої освіти в умовах формування глобального ринку 

освітніх послуг. Дисертаційна робота є самостійною науковою працею, а 

одержані результати  - особистим внеском здобувача в економічну науку. Усі 

результати, викладені в дисертаційній роботі, отримані здобувачем 

самостійно та знайшли відображення в опублікованих працях автора. 

Публікації. Основні результати дисертації відображені у 20-ти 

надрукованих працях загальним обсягом 8,15 д.а., з них 1 колективна 

монографія загальним обсягом  30,6 д. а. (в якій особисто автору належать 0,8 

д. а.);  8 статей у наукових фахових виданнях загальним обсягом 5,75 д.а. (з 

них – 6 одноосібних, особисто автору належить 4,75 д.а.), 2 статті у наукових 

фахових виданнях України, зареєстрованому у міжнародних наукометричних 

базах загальним обсягом 1,25 д.а., 1 стаття у зарубіжних виданнях загальним 

обсягом 0,7 д.а., 11 публікацій в інших виданнях, у тому числі як матеріали і 

тези доповідей на конференціях (особисто автору належить 2,4 д.а.).  



14 

 

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, списку використаних джерел (269 найменувань) та додатків. Повний 

обсяг дисертації становить 204 сторінки друкованого тексту, у тому числі 39 

таблиць, 60 рисунків, перелік посилань займає 30 сторінок, додатки – 40 

сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ 

ГЛОБАЛЬНОГО РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 

 

1.1. Еволюція підходів до тлумачення категорії «глобальний ринок 

освітніх послуг» 

 

Формування ринкових відносин в економічному житті глобального 

суспільства торкнулося всіх сфер діяльності і такої найважливішої сфери 

життя людства, як освіта. Освітній процес охоплює найширший спектр 

соціально-економічних явищ, і з кінця 40-х років ХХ століття провідні країни 

світової економіки почали розглядати освіту як частину своєї зовнішньої  

політики, яка має геоекономічну і геополітичну мету і до кінця століття 

сформувалася ціла галузь світового господарства – міжнародний ринок 

освітніх послуг. Ринок набув глобальних масштабів: щорічні обсяги продажів 

освітніх послуг складають мільярди доларів США, і потоки академічної 

мобільності вимірюються в кілька мільйонів чоловік на рік. Останніми 

роками тенденція розвитку ринку освітніх послуг посилилася, зміцніла і 

поширилась на нові країни [136]. 

Процес розвитку ринкових відносин у сфері міжнародної освіти має 

характерні особливості та загальносвітові тенденції, до яких, згідно з 

оцінками науковців, доцільно віднести зміну ролі держави у сфері 

фінансування освіти, трансформаційні процеси у формах, видах надання 

послуг та диверсифікації джерел фінансування (табл.1.1).  

Глобалізація як етап розвитку світової економіки позначилася на всіх 

сферах розвитку суспільства і обумовила формування глобального ринку 

освітніх послуг. Термін «глобалізація» був введений у науковий обіг у 

працях американського економіста Т. Левітта, який позначив ним процеси 
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злиття ринків окремих продуктів, що виробляються великими 

багатонаціональними корпораціями [243, с. 92-102].   

Таблиця 1.1  

Формування ринкових відносин  в освіті  

Фактори Характеристика змін 

Зміна ролі 

держави у сфері 

освіти 

Скорочення державного фінансування освіти стало 

реальністю практично у всіх країнах світу і 

супроводжується розвитком нових механізмів 

державного фінансування освіти 

Неоконсерватизм Традиційні університети розглядаються як установи, що 

функціонують у державному секторі, а ідеологія 

неоконсерватизму підтримує як використання в 

університетах ринкових механізмів фінансування, так і їх 

приватизацію, тобто перехід з державного сектора в 

приватний 

Диверсифікація 

джерел 

фінансування 

освіти 

Освіта в умовах ринку виступає як товар і є економічна 

доцільність для надання переваги змішаним формам 

фінансування освіти в порівнянні з чисто державним або 

з суто приватним інвестуванням 

Розвиток нових 

інформаційних 

технологій 

Інтенсивне застосування нових комп'ютерних і 

телекомунікаційних технологій стало базовою 

технологічною платформою для розвитку нових освітніх 

технологій та нових моделей надання освітніх послуг. 

Глобальна інформатизація суспільства веде до значного 

розширення ринку освітніх послуг, зростання кількості 

користувачів послуг, зміни форм трансферу знань 

Розвиток видів 

послуг  

Вища освіта стала розглядатися як сфера формування 

нових знань, інновацій та комунікацій, як сукупність 

послуг з різними якісними рівнями, з можливостями 

дистанціювання аудиторії та викладачів у просторі і часі  

Інституалізація 

відносин 

Створення міжнародних організацій, які регулюють 

економічні відносини між суб’єктами освіти та 

споживачами послуг забезпечило організаційно-правове 

середовище для формування міжнародного ринку освіти 
Складено автором на основі [171] 

 

Згідно з визначенням  П.Герста та Г. Томсона, під глобалізацією слід 

розуміти етап створення нової економічної структури, спрямованої на 

інтенсифікацію міжнародної торгівлі та інвестицій [24, с. 6]. Широкого ж 

застосування термін набув завдяки публікаціям багатьох дослідників, 

зокрема, японського науковця К.Омае, який доводив безперспективність 



17 

 

націоналізму окремих держав і обґрунтував глобальний характер «сильних 

акторів» на «економічній сцені» [101, с. 152-161; 248] та публікаціям 

американського соціолога Р. Робертсона, який протягом другої половини 

1980-х – початку 1990-х років сформулював основні засади концепції 

глобалізації [253; 254]. Однією з теорій розвитку є теорія асиметрії 

інформації в умовах глобального ринку. На думку Дж. Акерлофа, багато 

сучасних ринкових інститутів і прийомів у міжнародних економічних 

відносинах є не чим іншим, як спробами позбутися асиметричної інформації.  

М. Спенс намагався знайти відповідь на питання, як для вирішення проблеми 

асиметричної інформації добре інформовані агенти можуть достовірно 

передати інформацію («сигналізувати» – signaling) менш інформовано [257, 

с. 57]. Він вказав на можливість економічної рівноваги, заснованої на 

очікуваннях (expectations-based equilibria), зокрема для ринку праці та 

освітніх послуг. 

       У працях зарубіжних учених висвітлено основні теоретико-методологічні 

засади дослідження процесів глобалізації, зокрема: У. Бека, І. Валлерстайна, 

Е. Гідденса, Дж. Гелбрейта, М. Джонса, Е.Кофмана, Е.Макгрю, Д. Модельскі, 

П.Муллера, Дж.Перратона, Дж. Раггі, Дж. Розенау, Дж. Сакса, Дж. 

Томпосона, М. Уотерса, Х. Фрідмана, Ф.Фукуями, Д.Хелда, П. Херста та ін. 

Основоположниками теорії формування національних інноваційних систем 

(НІС) в умовах глобалізації по праву можна вважати К. Фрімена, Б. 

Лундвалла та Р. Нельсона, які проаналізували розвиток інноваційної 

діяльності в різних країнах і на цій основі теоретично обґрунтували основні 

складові та функції НІС [216; 217].   

Основу національної інноваційної системи (НІС) становить підсистема 

генерації знань, що є сукупністю організацій, які виконують фундаментальні 

дослідження і розробки, а також прикладні дослідження. Другою важливою 

підсистемою НІС є професійна підготовка фахівців, яка, зокрема, 

забезпечується системою закладів вищої освіти. У розвинутих країнах вона 

має стійкі традиції та завжди орієнтована на потреби ринку. Виробництво 
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наукомісткої продукції здійснюється як великими корпораціями, так і 

малими й середніми підприємствами, що працюють у сфері наукомісткого 

бізнесу, який має певні преференції. Отже, система податкових пільг та 

фінансової підтримки науковців є ще однією важливою складовою НІС. У 

роботах Н.П. Мешко узагальнено особливості формування і функціонування 

національних інноваційних систем розвинених країн та виявлено такі 

закономірності: 

– держава відіграє активну роль у формуванні та функціонуванні НІС, 

при цьому в міру становлення інноваційної економіки здійснюється перехід 

від прямого управління до індикативного; 

–   підвищується роль регіонів у розвитку інноваційних процесів, при 

цьому інноваційна система розглядається як один із інструментів 

територіального розвитку; 

–   з розвитком національних інноваційних систем відбувається їх 

інтеграція в наднаціональні інноваційні системи [87, с. 136-141].  

Значний внесок у дослідження проблемам глобалізації та проблемам 

інтеграції України у систему міжнародного розподілу праці висвітлено у 

працях українських учених економістів-міжнародників: О.Г. Білоруса, О.В. 

Гаврилюка, А.С. Гальчинського, І.Ю. Гузенко, Д.Г. Лук'яненка, В.Є. 

Новицького, Ю.М. Пахомова, О.В. Плотнікова, А.М. Поручника, О.І. Рогача, 

В.Р.Сіденка, О.К. Скаленка, В.І. Чужикова, А.С. Філіпенка та ін. [11; 12; 78; 

99; 105; 109; 110; 156; 163; 178; 179; 187]. 

У фаховій літературі глобалізація розглядається як складний, 

багатогранний процес, що має як позитивні, так і негативні наслідки, які 

можуть створювати низку проблем. До економічних чинників, які формують 

сучасну систему світогосподарського розвитку, належать:  

– зміна базисних складових економічної системи, заснованої на 

знаннях;  

– інтернаціоналізація економічної діяльності та міжнародна 

конкурентна боротьба за володіння інтелектуальними ресурсами;  
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– галузево-структурні трансформації світової економіки;  

        – глобальні кризи, основу яких становлять зміни технологічних укладів, 

формування глобальної інтегрованої інноваційної інфраструктури.  

До соціальних чинників слід віднести: 

–  формування глобальної мережі ринку праці; 

–  поширення і поглиблення форм залучення фахівців до міжнародної 

інноваційної діяльності;  

–  зміну функціональної ролі окремих ланок міжнародної системи освіти 

тощо.  

Процес глобалізації є суперечливим та має як позитивні, так і негативні 

ознаки. До позитивних ознак глобалізації відносять поглиблений 

міжнародний розподіл праці, високотехнологічну спеціалізацію, доступність 

товарів та послуг у просторі та часі. Водночас окремі дослідники пояснюють 

глобалізацію як прояв недоброї волі певних політичних та фінансових 

угрупувань, транснаціональних компаній, як стихійне явище, яке здатне 

спричинити соціальну трагедію. Проте низка вчених притримується 

помірних висновків щодо оцінки негативних наслідків глобалізації. Вони 

розглядають глобалізацію як об’єктивний та неминучий процес суспільного 

розвитку, як неупереджене явище, що не залежить від рішення окремих 

людей. Можливими негативними наслідками є дестабілізація фінансової 

сфери, потенційна регіональна або глобальна нестабільність через 

взаємозалежності національних економік на світовому рівні. 

У дослідженнях Н. Стукало відзначається, що капітал в умовах 

глобалізації має тенденцію до переміщення між розвинутими ринками, а 

слабкорозвинені відчувають постійний брак в ньому, внаслідок цього 

фінансові центри, промислово розвинуті країни стають ще багатшими, а 

бідні – ще біднішими [168, с. 43]. Вивезення капіталу, який здатний 

забезпечити матеріальні блага, з індустріальних країн, що розвиваються, а 

також наймання дешевої робочої сили в інших країнах – це витік 
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потенційних, а часто-густо й реальних робочих місць і, отже, зростання 

рівня безробіття в країнах Заходу з усіма наслідками, а саме проблемами 

соціальними, бюджетними і внутрішньополітичними. Це значно спрощує 

потоки мігрантів з бідних країн до економічно розвинутих в пошуках 

заробітків та гідного життя. У процесі наростаючої кількості іммігрантів у 

країнах Заходу виникає не тільки соціальна, але й етнічна загроза. За 

оцінками науковців, найбільш болючі наслідки глобалізації можуть 

відчути на собі країни з менш розвиненою економікою, що належать до 

так званої світової периферії. Беручи участь в процесі інтернаціоналізації,  

основна маса з них виступає в якості постачальників сировини та 

виробників трудомісткої продукції, тим самим виявляються у всебічній 

залежності від провідних країн і залежать від кон'юнктури світових 

ринків. Негативні наслідки глобалізацій них процесів світової економіки 

позначилися на розвитку освіти в країнах з низьким рівнем економічного 

розвитку. 

Основними проявами глобалізації в освіті, на думку науковців, є  

виникнення глобального ринку освіти, інформатизація освіти, конвергенція 

систем освіти, інтеграція, стандартизація та транснаціоналізація освітньої 

діяльності [197]. 

Процеси глобалізації в освіті А. Сбруєва пропонує розглядати у кількох 

аспектах: інституціональному, концептуальному, процесуальному [154, 

с. 48-35]. В умовах швидкого розповсюдження процесів глобалізації в 

економіці та політиці формуються нові вимоги до структури та якості освіти. 

Як слушно зазначає М. Канаєв, є необхідність розмежовувати 

інтернаціоналізацію навчальних закладів і глобалізацію освіти, які 

взаємопов'язані, але водночас принципово різняться між собою. 

Інтернаціоналізацію освіти слід розглядати як процес поширення 

двосторонніх і багатосторонніх зв'язків між навчальними закладами різних 

країн, в основу якого покладене рівноправне і взаємовигідне 
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співробітництво з метою підвищення ефективності освітньої і науково-

дослідної роботи, для доведення її до кращого світового рівня, 

розширення мобільності викладацького й учнівського (студентського) 

персоналу [60, с. 28-29]. Натомість глобалізація, на думку автора, є 

«підпорядкуванням освіти, інтересам могутніх іноземних 

транснаціональних корпорацій, які нав'язують свої стандарти навчання, 

свою мову спілкування, не рахуючись з національними особливостями, 

витісняють національні мови – носіїв самобутніх культур». Це підриває 

економічні й політичні позиції деяких держав, негативно позначається на 

їхньому суверенітеті та національному розвитку, зумовлює 

підпорядкування сфери освіти і культури єдиним стандартам [218]. 

Таке сприйняття наслідків глобалізації на наш погляд є вкрай 

негативним, адже сучасному етапу розвитку міжнародного ринку освітніх 

послуг характерні і ознаки лібералізації та демократизації вищої освіти. 

Процес лібералізації вищої освіти тісно пов’язаний зі створенням 

глобального ринку освітніх послуг, який сформувався в останні десятиліття 

за допомогою фінансової стратегії прямих іноземних інвестицій (ПІІ) та 

розвитку електронної форми торгівлі [76, c. 8]. 

Залучення прямих іноземних інвестицій в освіту отримало 

характеристику  «транснаціональної» або «офшорної» освіти, яка є одним із 

типів міжнародної торгівлі освітніми послугами. Згідно з класифікацією 

GATTS, нині у світі функціонує чотири основні типи таких послуг, а саме: 

транскордонний експорт освітніх послуг, на кшталт дистанційного навчання; 

мобільність споживача освітніх послуг для отримання кваліфікації та 

диплома; прямі іноземні інвестиції як комерційна форма передбачає 

наявність зарубіжного провайдера у певній країні з метою 

надання/розповсюдження освітніх послуг; мобільність безпосереднього носія 

освітніх послуг (професорсько-викладацького складу) до іншої країни для 

викладання [225, c. 12]. 
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На думку провідних провайдерів транснаціональної вищої освіти, 

відкриття країнами своїх освітніх ринків відповідно до вимог GATS не 

призведе до вільного, ліберального ринку, а виникне такий, що діятиме у 

жорстких обмеженнях. Фахівці переконані, що є об’єктивні передумови 

формування обмежень, оскільки глобальна торгівля в галузі освіти динамічно 

розвивається та спонукає до потреби в засобах її регуляції, без яких вона 

перетворюється на серйозну загрозу для споживачів, наприклад, студентів та 

незахищених органів управління освітою більшості країн [256, с. 8]. 

Процес формування глобального ринку освітніх послуг формувався 

протягом значного періоду. На думку окремих науковців, важливу роль у 

розбудові інституціональних основ ринку мали міжнародні інституції у сфері 

торгівлі. Зокрема, Секретаріат GATT у 1987 р. скликав восьмий 

Уругвайський раунд багатосторонніх торговельних переговорів, який 

завершився такими змінами:  по-перше, створенням у квітні 1994 року СОТ 

на основі договору 135-ти країн світу; по-друге, розробкою рамкового 

документа про лібералізацію торгівлі послугами [225, c. 11]. 

Запропоновані правила знайшли своє відображення у Генеральній угоді 

з торгівлі послугами (так званій GATS – General Agreement on Trade in 

Services) – багатосторонньому договорі, що регламентує правила 

міжнародної торгівлі послугами. Правила GATS розповсюджуються на 

індустрію послуг, включаючи освіту, яка здійснює міжнародні транзакції, 

шляхом пересилання висококваліфікованого персоналу, технічної інформації 

чи фінансів через національні кордони різних держав або шляхом надання 

послуг іноземним суб’єктам через розташовані за кордоном філії. На думку 

педагогічного співтовариства, включення освіти до Генеральної угоди з 

торгівлі послугами зміщує акцент у традиційному сприйнятті освіти як 

суспільного блага на ставлення до неї як до товару. Проте, досвід надання 

освітніх послуг у міжнародному контексті показує, що жодна країна-

учасниця GATS не досягла великих успіхів у просуванні до вільного 

освітнього ринку. 
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У рамках інституалізації міжнародної освіти, що активно розгорнулася з 

другої половини XX ст., були створені міжнародні та всесвітні організації. 

Інституціональний аспект ґрунтується на впливі таких всесвітньо відомих 

організацій як ЮНЕСКО, Всесвітній Банк, Рада Європи, Організація 

економічного співробітництва та розвитку тощо. ЮНЕСКО забезпечує 

організаційне регулювання та моніторинг процесу розвитку світового 

освітнього простору, розробляє для всіх країн міжнародно-правові акти як 

глобального, так і регіонального характеру. Пріоритетними цілями ЄС є 

розвиток загальноєвропейського виміру освіти, сприяння мобільності 

студентів та викладачів, налагодження зв'язків між навчальними закладами 

Європи. Європейський Союз бере участь у розробці напрямів соціально-

економічної та політичної стратегії освітнього і наукового простору 

західноєвропейських держав.  

Досить впливовим стосовно розвитку глобалізаційних процесів в 

освітній сфері залишається Всесвітній Банк. На переконання фахівців Банку, 

найважливішими чинниками, які впливатимуть на розвиток освіти на 

сучасному етапі, є: демократизація, ринкова економіка, глобалізація, значні 

технологічні інновації, еволюція суспільного та приватного факторів. Своєю 

діяльністю Банк сприяє наданню кожному індивіду шанс для отримання 

початкової та базової освіти на належному рівні якості; набуття відповідних 

навичок, достатніх для життя в умовах глобальної економіки; користування 

вигодами, що створює освіта у громадському житті; збагачення позитивним 

досвідом духовних відносин [165, с. 313]. Дискусії навколо глобалізму якраз 

пов'язані з тим, що світовий економічний розвиток в останні десятиліття стає 

все більш керованим. А ось результати діяльності «світових урядів» (органи 

ЄС, СОТ, МВФ), на жаль, виявляються не дуже задовільними. Саме критиці 

глобалізації в її нинішній формі і присвячені праці Стігліца [166] і 

Алле [93, с. 213]. 

Відповідно до GATS торгівля освітніми послугами класифікується за 

п’ятьма категоріями: 1) початкова освіта, 2) середня освіта, 3) вища освіта, 
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4) освіта дорослих, 5) інші освітні послуги. У світовій практиці вплив 

Генеральної угоди поширюється переважно на останні три категорії. 

Оскільки саме інституції вищої освіти, згідно з чинним законодавством 

більшості країн світу, традиційно мають більшу фінансову й академічну 

автономію і меншою мірою підзвітні урядовим структурам, за винятком 

питання забезпечення якості освіти. Надання послуг у галузі вищої освіти 

здійснюється за трьома основними напрямами, по-перше, це комерційні 

навчальні посібники та методики професійної підготовки, а також засновані 

корпораціями провайдери вищої освіти; по-друге, дистанційне навчання 

через мережу Інтернет, радіо та телебачення; по-третє,  нові освітні заходи, 

переважно пов’язані з наданням навчального консультування та освітнього 

тестування, послуг щодо програм обміну студентами та допомоги при 

навчанні за кордоном [225, c. 16]. 

До основних тенденцій, які впливають на розвиток і формування 

глобального ринку освітніх послуг, належать: зростання масштабів ринку 

через збільшення обсягів продажу освітніх послуг та міжнародної 

мобільності студентів, викладачів і дослідників; інтернаціоналізація вищої 

освіти та розвиток транскордонного освіти; посилення конкуренції і поява 

нових гравців на ринку міжнародної освіти; формування регіональних ринків 

освітніх послуг; зміна низкою держав експортно-імпортної політики у сфері 

освіти; злиття академічних установ або приєднання окремих інститутів як 

факультетів університетів, створення освітніх кластерів; підвищення уваги до 

якості наданих освітніх послуг з боку різних учасників ринку освітніх 

послуг; створення і розвиток мережевих структур, об'єднуючи різних 

учасників ринку освітніх послуг тощо [85]. 

Досліджуючи місце ринку освітніх послуг в економічній системі, 

науковці сходяться на думці, що він належить до системи ринків факторів 

виробництва або особливого підрозділу ринку продуктивних сил, де 

номенклатура послуг, попит і пропозиція визначаються кон’юнктурою на 

ринку більш високого порядку − ринку робочої сили [56]. 
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Вивчаючи різні наукові джерела, можна зробити висновок, що сутність 

поняття «освітня послуга» залежить від мети і предмета досліджень 

науковців і доцільно виділити три основні дефініції поняття, а саме освітня 

послуга як процес, освітня послуга як сукупність знань, умінь, навичок та 

освітня послуга як товар (табл.1.2). На нашу думку, освітні послуги в умовах 

глобального ринку доцільно розглядати як товар і аналізувати домінанти 

розвитку вищої освіти через призму макроекономічних змін національних 

економік у контексті набуття конкурентних переваг на глобальному ринку 

освітніх послуг.  

Таблиця 1.2 

Основні дефініції поняття «освітня послуга»  

Освітня послуга як процес Освітня послуга як 

сукупність знань, умінь, 

навичок 

Освітні послуги як товар 

Як цілеспрямований 

систематичний процес 

передачі та отримання 

знань, інформації, вмінь і 

навичок та результат 

інтелектуального, 

культурного, духовного, 

соціально-економічного 

розвитку суспільства та 

держави [4] 

Система знань, інформації, 

умінь та навичок, які 

використовуються з метою 

задоволення багатогранних 

потреб людини, суспільства 

та держави [157] 

Є товаром, і звертає увагу на 

те, що процес споживання 

освітніх послуг сприяє 

формуванню цінності 

людини, які в майбутньому 

складатимуть основу 

вартісного обміну на ринку 

праці [100] 

Акт (процес), за допомогою 

якого здійснюється 

поєднання людини, яка 

навчається, та ринку як 

середовища, де знання 

одержанні людиною 

набувають властивостей 

людиною набувають 

властивостей 

товару [2, с. 53] 

Сукупність навчальної і 

наукової інформації, що 

передається студенту у 

вигляді системи знань та 

практичних навичок і вмінь, 

за умов успішного засвоєння 

якої студент отримує 

відповідну кваліфікацію чи 

науковий 

ступінь [152, с. 86]. 

Це специфічний товар у 

вигляді сукупності 

навчальної та наукової 

інформації, що передається 

студенту у вигляді системи 

знань та практичних вмінь і 

навичок, за умови 

успішного засвоєння якої 

студент отримує відповідну 

кваліфікацію» [40] 

Послуга, яка забезпечує 

отримання (або сприяє 

цьому) нової інформації, 

знань та навичок, вмінь і 

компетенції [152, с. 82] 

Система знань, інформації, 

умінь і навичок, які 

використовуються з метою 

задоволення різноманітних 

освітніх потреб індивіда, 

суспільства, держави [121] 
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Продовж. табл. 1.2 

Процес професійної 

підготовки (підвищення 

кваліфікації, 

перепідготовки) кадрів 

необхідний для 

забезпечення їх 

працездатності, підтримки 

конкурентоспроможності та 

розвитку в постійно 

мінливих ринкових умовах. 

Це процес збільшення 

інтелектуального 

капіталу [152] 

Це система знань, умінь і 

навичок, які набуваються в 

процесі навчання, а згодом 

використовуються для 

задоволення потреб людини, 

суспільства і держави [157] 

 

Як об’єкт громадянських 

прав є діяльністю, що 

надається на платній основі, 

по задоволенню освітніх 

потреб людини, для 

здійснення якої необхідна її 

активна участь в ролі того, 

хто навчається [116, с. 54] 

  

Обсяг навчальної і наукової 

інформації, що 

трансформується в процесі 

навчання в певний обсяг 

знань для задоволення 

освітньо-наукових потреб 

упродовж усього життя 

людини [107, с. 87] 

  

Складено автором на основі [2, с. 53; 4; 40; 100; 107, с. 87; 116, с. 54; 121, с. 78; 152, 

с. 82, 86; 157] 

А. Монаєнко виділяє групу послуг, що можуть вважатися товаром і 

відповідним чином оплачуватися. Серед таких послуг: освітні послуги, 

пов’язані з підготовкою кадрів як для матеріальної, так і для нематеріальної 

сфер національної економіки; перепідготовка кадрів на замовлення 

підприємств та організацій; науково-дослідні роботи; виробничі, пов'язані з 

виробництвом дослідних зразків виробів, матеріалів тощо, створених на 

основі результатів наукових досліджень. 

На основі аналізу наукових досліджень у сфері розвитку освітніх послуг 

в умовах глобального освітнього простору доцільно систематизувати їх 
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компоненти, а на основі сутнісного змісту послуг виокремлено три групи 

освітніх послуг (рис.1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.1. Систематизація освітніх послуг  

Складено автором на основі [120; 103, с. 38] 

В умовах формування глобального ринку, в якому освітні послуги як 

товар мають певні особливості, а саме тривалість надання послуги 

(отримання першої вищої освіти з різних спеціальностей може займати від 4 

до 6 років і більше); ліцензування послуг (держава видає ліцензії на право 

ведення освітньої діяльності, згідно з яким встановлює державний 

акредитаційний статус навчального закладу, за яким ВНЗ має право видавати 

 Освітні послуги 

Критеріальна класифікація 

за критерієм джерел оплати;  

за ознакою напряму 

надання освітніх послуг;  

 за об'єктом надання 

освітніх послуг;  

за ознакою виконавців 

послуг  

За організаційно-  

структурними компонентами 

за освітніми рівнями; 

за організаційно-освітніми 

структурними компонентами; 

за основними компонентами 

освітнього процесу 

І група 

Передача 

знань, умінь 

і навичок 

ІІ група 

Виконання науково-

дослідних робіт; послуги з 

користування літературою та 

електронним фондом; 

послуги з підвищення 

кваліфікації; послуги з 

отримання освіти 

дистанційно; консультативні 

послуги; інші додаткові 

освітні послуги. 

ІІІ група 

Послуги, які прямо 

не пов'язані з 

освітніми 

(забезпечують 

можливість 

отримання освітніх 

послуг).  
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дипломи державного зразка); конкурсний характер освіти. Більшість вузів 

надають освіту на конкурсній основі, тобто споживач, який бажає 

скористатися послугами вишу, повинен володіти певними знаннями, 

вміннями і навичками, наявність яких здійснюється за допомогою тестів, 

іспитів чи співбесід. Особливо наочно ця ознака проявляється у державних 

вузах, але значна частина приватних також встановлює певні бар'єри для 

відсіювання людей, які, з їх точки зору, не можуть отримати якісні освітні 

послуги.  

Згідно з трактуванням В. Щетиніна, ринок освітніх послуг − це ринок, в 

якому взаємодіють попит на освітні послуги з боку основних суб’єктів 

господарювання (окремих осіб, підприємств і закупівельних організацій, 

держави) та його пропозицію різними освітніми закладами [191]. На думку 

Д.Шевченка, ринок освітніх послуг − це всі потенційні споживачі, що 

прагнуть задовольнити свої потреби в освіті, здатні вступити у відносини 

обміну з продавцем [188].  

Окремі автори відзначають, що ринок освітніх послуг − це складний 

комплекс економічних відносин суб’єктів системи вищої освіти, що 

покликаний задовольнити потреби суспільства у фахівцях і споживачів в 

отриманні певної кваліфікації за відповідною спеціальністю. На основі 

проведених досліджень Л. Цимбал, І. Каленюк стверджують, що «ринок 

освітніх послуг − це система економічних відносин, що складаються між 

суб’єктами освітнього процесу з приводу купівлі-продажу освітніх послуг, а 

також для досягнення певного рівня освіти особи та нації загалом» [57; 183]. 

Деякі науковці, зокрема А. Романов, Н. Тихомирова, В. Савіних, 

В. Цвєтков, зазначають, що «ринок освітніх послуг» це, в першу чергу, сфера 

організацій освіти, середовище виробництва, просування, реалізації та 

споживання освітніх послуг [152; 153]. Але таке визначення, на наш погляд, 

не  розкриває достатньою мірою сутність цього поняття. 

Ми вважаємо, що сучасний глобальний ринок освітніх послуг − це 

система відносин в ринкових умовах з певними пропорціями між його 
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секторами, який є складовою частиною ринку праці та частиною ринку 

послуг, що, у свою чергу, входить до структури товарного ринку як 

невід’ємна особливість всієї глобальної ринкової системи. 

Історичний аналіз процесу формування глобального ринку освітніх 

послуг став важливим методом пізнання основних етапів його розвитку, 

кожному з яких притаманні характерні ознаки. На наш погляд, доцільно 

виокремити три з них (табл. 1.3). 

Таблиця 1.3 

Історичні етапи формування глобального ринку освітніх послуг 

Період Етап Характерні ознаки Інституціональні засади 

формування ринку 

1970-1980 рр. Етап 

консолідації 

національних 

ринків у ринок 

глобальний 

Лібералізація ринків. 

Автономізація 

вищих навчальних 

закладів: фінансової, 

освітньої, стратегії 

міжнародного 

співробітництва 

тощо 

Статут ЮНЕСКО, Міжнародна 

неурядова організація – 

Римський клуб, доповідь 

«Межі росту» (1972) 

1980 – 2000 рр. Формування 

основних 

сегментів 

ринку 

Зростання кількості 

навчальних закладів, 

інформатизація 

освіти, академічна 

мобільність тощо 

Ратифікації GATT,  підписання 

Великої хартії університетів, 

створенням у квітні 1994 року 

СОТ, Міжнародні угоди –

Лісабонська конвенція «Про 

визнання кваліфікації, що 

належать до вищої освіти в 

європейському регіоні» (1997), 

«Всесвітня декларація про 

вищу освіту для XXI століття» 

(1998), Болонська конвенція 

(1999) Ради Європи, 

Європейський Союз 

2000 – суч. Посилення 

конкуренції 

між мега- 

регіонами за 

експорт 

освітніх послуг 

Диверсифікація 

джерел 

фінансування, 

масовий попит на 

вищу освіту, 
збільшується частка 

приватних вищих 

навчальних закладів 

Декларацію тисячоліття ООН, в 

якій визначено глобальні Цілі 

розвитку тисячоліття (ЦРТ) до 

2015 року. Серед восьми 

визначених цілей другою 

названо забезпечення освітою. 

Створення Зони європейської 

вищої освіти (Болонський 

процес). Програми ЄС зі 

співробітництва у сфері освіти 

 

Складено автором на основі [23; 237] 
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На особливу увагу заслуговує питання дослідження характерних, 

уніфікованих рис глобального ринку освітніх послуг. Переважна більшість 

науковців, які досліджували це питання в своїх працях, спільно відмічають 

такі особливості, як формування ринкових відносин у сфері освіти в умовах 

ринкової конкуренції під впливом державного регулювання, також 

формування недержавної освіти на всіх рівнях; неоднакова доступність всіх 

суб’єктів ринку до відповідних ресурсів; самостійність вищих навчальних 

закладів у здійсненні своєї діяльності; висока еластичність попиту на освітні 

послуги, швидка реакція ринку на зміни попиту та структурування ринку 

освітніх послуг за економічною та територіальною локальністю, за 

кон’юнктурною та сегментною ознаками; зміна суспільної думки щодо 

сприйняття освіти як найважливішої передумови та основи матеріального 

добробуту; орієнтація молоді на престижні професії тощо [94]. 

В умовах формування глобального ринку освітніх послуг національна 

система освіти країни виконує сукупність функцій, до переліку яких 

належать: 

− по-перше, задоволення потреб національної економіки в 

конкурентоспроможних фахівцях у відповідності із вимогами міжнародного 

ринку праці;  

− по-друге, стимулювання суб’єктів вищих навчальних закладів до 

розробки та впровадження у навчальний процес інноваційно-інформаційних 

освітніх технологій, підвищувати рівень якості освіти з метою залишатися 

конкурентоспроможними і привабливими для потенційних вітчизняних та 

іноземних абітурієнтів;  

− по-третє, забезпечувати інтеграцію вузівського сектора науки з 

академічною та галузевою наукою на основі об’єднання їх інтелектуальних і 

науково-технічних ресурсів; 

−  по-четверте, виконувати селективну функцію серед вищих навчальних 

закладів з метою закріплення на ринку освіти тих закладів, результати 
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функціонування яких відповідають сучасним вимогам і міжнародним 

стандартам [173]. 

На думку автора, постіндустріальний етап розвитку економіки 

характеризується стрімким зростанням масштабів і ступеня впливу знань як 

ключового фактора. Рівень технологічності як самого виробництва, так і 

обслуговуючих його сервісів обумовлюється внаслідок  володіння та 

можливістю застосування різних інновацій, що виникають у ході 

використання високотехнологічного ресурсу [190]. Основою розвитку 

глобальної економіки стають інновації: компанії сприймають інновації як 

ефективний засіб збільшення прибутків і завоювання нових сегментів ринку, 

а уряди – як засіб прискорення економічного зростання за допомогою 

підвищення конкурентоспроможності на глобальних ринках [167, с. 100]. 

 Створюючи передумови формування стратегічного інноваційного 

менеджменту, в умовах інтенсифікації процесів глобалізації, управління 

знаннями стає важливим елементом менеджменту компаній. Для 

моніторингу рівня ефективності управління освітньою галуззю, яка формує 

науково-інноваційний потенціал національної економіки, доцільно 

використовувати систему критеріїв, які є загальноприйнятними стандартами 

оцінки міжнародної інноваційної діяльності компаній, регіонів та країн 

(табл. 1.4).      

Таблиця 1.4 

Критерії визначення ефективності управління освітньою галуззю в 

контексті забезпечення міжнародної інноваційної діяльності 

Суб’єкт 

управління 

Система критеріїв оцінки ефективності управління 

міжнародною інноваційною діяльністю 

Підприємство, 

корпорація 

Рентабельність інвестицій у НДДКР; 

динаміка інвестицій у НДДКР; 

кількість патентів; кількість міжнародних угод у сфері 

науково-технологічного обміну; 

частка інвестицій у НДДКР у високотехнологічних 

секторах світової економіки; 

розмір інвестицій у НДДКР на одного працюючого  тощо 
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Продовж. табл.1.4 

Суб’єкт 

управління 

Система критеріїв оцінки ефективності управління 

міжнародною інноваційною діяльністю 

Регіон Кількість інноваційно-активних підприємств;  

кількість великих транснаціональних компаній, які 

здійснюють інноваційну  діяльність у регіоні; 

кількість технопарків та бізнес-інкубаторів; 

частка інноваційних підприємств, які експортують 

інноваційні товари та послуги; 

кількість університетів, урядових лабораторій, які 

здійснюють інноваційну діяльність тощо   

Країна Індекси ВЕФ; 

рейтинги національних компаній в оцінках міжнародних 

спеціалізованих агентств тощо 

 

Запропонована система критеріїв оцінки ефективності управління 

міжнародною інноваційною діяльністю передбачає впровадження в країнах 

міжнародних стандартів щодо формування та підготовки інформації в сфері 

інноваційної діяльності. 

У рамках процесів інтернаціоналізації, транснаціоналізації та 

глобалізації освітньої сфери початковим етапом таких є формування 

експортної орієнтації систем та їх суб'єктів. Розширення експорту освітніх 

послуг в останні десятиліття ввійшло до найбільш важливих пріоритетів 

державної політики США, Великої Британії, Франції, Німеччини, а 

віднедавна − Австралії та Китаю. 

На початку XXI ст. конкуренція країн-експортерів освіти на 

глобальному ринку послуг виходить на новий рівень, це обумовлено тим, що 

підготовка фахівців для зарубіжних країн стає однією з найбільш економічно 

важливих статей експорту послуг [131, 197]. Макроекономічна доцільність 

залучення іноземних студентів підштовхує університети до реформування 

системи підготовки фахівців з урахуванням вимог світового ринку праці.До 

таких реформаторських дій можна віднести підвищення рівня якості 

навчання, розробку нових навчальних програм і курсів із «включенням 
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міжнародних компонент» тощо. Ми вважаемо, що системні дії у напрямку 

якості освіти та інноваційність підходів до організації освітнього процесу 

забезпечують підготовленість випускників до роботи в умовах глобальної 

економіки, і, в підсумку, перетворенню національних університетів на 

міжнародні науково-освітні комплекси з надання широкого спектру послуг. 

У цілому, за обсягами освітніх продажів лідирують США, Велика 

Британія, Німеччина, Франція та Австралія (табл.1.5). 

Таблиця 1.5 

Розподіл студентів-іноземців у 2012 році  

Країни Частка від загальної кількості студентів-іноземців у 

світі, % 

США 34 

Велика Британія 16 

Німеччина 13 

Франція 11 

Австралія 8 

Разом 82 

Складено автором на основі[164, c. 319] 

Експортно-імпортні операції у сфері освітніх послуг регулюються двома 

групами механізмів – фінансовими і правовими. На думку автора, стосовно 

фінансової політики, то всі країни доцільно умовно поділити на «жорстких» і 

«м'яких» продавців. Для таких країн, як США, Канада, Велика Британія, 

Австралія, Нова Зеландія (умовно кажучи «жорстких продавців»), оплата 

послуг покупцем – це обов’язкова умова угод про надання освітніх послуг. А 

роль бонусів (стипендії, гранти, пільги тощо) незначна. І, як правило, досить 

істотна різниця у вартості навчання для своїх студентів та іноземців (у 

середньому в 3-5 разів). Проте, у Німеччині, Франції, Фінляндії, Швеції в 

державних вузах іноземні студенти навчаються безкоштовно, витрати на 

навчання іноземців компенсуються за рахунок внутрішніх джерел, як 

правило, бюджетних. А економічний ефект від навчання цих студентів 



34 

 

полягає в коштах, що надходять від їх життєзабезпечення. Крім того, країни, 

що надають пільги на освіту, як правило, зацікавлені в залученні на свої 

ринки освічених емігрантів. 

За допомогою фінансових механізмів країни-експортери регулюють ще 

й склад споживачів своїх послуг. У Великій Британії, наприклад, вартість 

навчання для студентів з країн ЄС і для студентів з інших країн різниться і 

дуже суттєво – у 5-8 разів (залежно від університету). Що стосується 

правового простору, то там багато чого визначається імміграційними 

законами – за рахунок пом'якшення або посилення обмежень на в'їзд і 

перебування студентів, на отримання дозволу на проживання або 

громадянства змінюється і кількість учнів. 

На світовому ринку освітніх послуг спостерігається значне зростання 

конкуренції, незважаючи на те, що США і Західна Європа продовжують 

залучати найбільшу кількість міжнародних студентів, інші країни все більш 

активно змагаються за місце на світовому ринку міжнародної освіти. 

Наприклад, Сінгапур планує залучити 150 тис. іноземних студентів до 2015 

р., Йорданія – 100 тис. іноземних студентів до 2020 р., Японія – 300 тис. 

іноземних студентів до 2025 р. До середини 2011 р. кількість іноземних 

студентів в Малайзії перевищила 90 тисяч осіб. Агентство з вищої освіти 

Малайзії орієнтоване на те, що до 2020 р. кількість іноземних студентів 

перевищить 200 тис. осіб. Китай має намір залучити близько 500 тис. 

іноземних студентів до 2020 р. [59]. Для досягнення поставленої мети Китай 

вже робить кроки щодо підвищення інституційного потенціалу ВНЗ для 

прийому іноземців на навчання, наприклад, для іноземних студентів 

виділяються спеціальні кошти у вигляді грантів. 

Процес транснаціоналізації освітніх послуг проявляється насамперед 

через дію міжнародних компаній. Країни-лідери глобального освітнього 

ринку давно вже створили свої освітні ТНК, які є основними його  

операторами. Таких ТНК чимало: DAAD (Німеччина), British Council (Велика 

Британія), CIMO (Фінляндія), IDP Education Austra-lia (Австралія), EduFrance 
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(Франція), NAFSA (США) та інші. Деякі з них займаються виключно 

освітою, а деякі захоплюють суміжні сфери – культуру і мистецтво. Ці 

мережеві організації збираються на тематичні конференції, конгреси, 

фінансуються за рахунок грантів або контрактів. Вже давно відомою є 

практика «літніх» університетів, які працюють на межі науки, освіти та 

відпочинку [64, с. 96-97]. 

Процес інтернаціоналізації освітніх послуг виходить на якісно новий 

рівень з появою міжнародних інституцій та пов’язаних з ними процесів 

врегулювання на наддержавному рівні проблем освіти. У першу чергу це  

такі міжнародні інституції, як ЮНЕСКО (підрозділ ООН), Міжнародна 

організація праці (МОП) та ін. У структурі ЮНЕСКО працюють такі 

установи, як Міжнародне бюро освіти (займається порівняльно-

педагогічними дослідженнями), Міжнародний інститут планування освіти 

(проведення досліджень у галузі підвищення якості освітньої політики, 

освітнього менеджменту, забезпечення ефективності фінансування та 

організації освіти), Інститут ЮНЕСКО – у галузі неперервної освіти 

(проблеми освіти дорослих). В Європі створено регіональний інститут, як 

Європейський центр вищої освіти, метою якого є сприяння розвитку і 

реформуванню вищої освіти в країнах Центральної та Східної Європи. 

Широковідоме видання Організації економічного співробітництва і розвитку 

«Education at a Glance», в якому надається ґрунтовна інформація про 

розвиток освіти не тільки в розвинених країнах – членах ОЕСР, а й 

здійснюється порівняння з іншими країнами світу. 

Досвід європейських країн з інтеграції освітнього простору 

підтримується багатьма країнами світу. Це свідчить, що інтеграція на ринку 

освітніх послуг здійснюється на усіх рівнях освітнього простору – від 

університетів до міністерств. Унаслідок інтеграційних процесів на ринку 

освітніх послуг були сформовані основні напрями такі, як підписання 

Великої хартії університетів; створення Зони європейської вищої освіти 
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(Болонський процес); програми ЄС зі співробітництва у сфері 

освіти [133, c. 74]. 

Для провідних європейських університетів сутність Болонського 

процесу є спрямуванням міжнародної співпраці для створення єдиного 

європейського освітнього простору. Обмін і взаємодія включають створення 

необхідних умов для ознайомлення з навчально-методичним матеріалами, 

засобами моніторингу і забезпечення якості навчального процесу (чи обмінів 

ними), що безпосередньо підкреслюється у Болонській декларації та інших 

міжнародних освітніх угодах.  

Діяльність університетів включає в себе виконання трьох основних 

функцій: освітня, дослідження (наукова) та інноваційна (комерціалізація 

знань). Для кожного з цих напрямів характерні прояви процесу 

інтернаціоналізації через включення університетів у міжнародне 

співробітництво та взаємодію: 

− науковий (проведення конференцій, реалізація спільних 

дослідницьких проектів, членство в інтеграційних угрупуваннях тощо); 

− освітній (обмін студентами, аспірантами, науково-викладацьким 

складом, іноземна практика та навчання іноземних студентів тощо); 

− господарський (створення юридичних підрозділів за кордоном, 

експорт-імпорт освітніх послуг тощо). 

Необхідною умовою успішної реалізації інноваційної моделі розвитку 

національної економіки є комерціалізація науково-дослідних розробок 

університетів, яка базується на взаємодії бізнесу, науки та держави через 

створення відповідної інноваційної інфраструктури. Результати спільної 

науково-технічної діяльності реалізуються через розвиток форм та методів 

комерціалізації (рис.1.2). 

Дивергенція форм і методів трансферту технологій має здійснюватися з 

урахуванням особливостей конкретних результатів НТД, важливим питанням 

передачі технологій є створення інформаційної інфраструктури, покликаної 

обслуговувати цей процес. 
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До основних передумов інтеграції в освіті слід віднести як суто 

педагогічні (пов’язані з необхідністю вирішення освітніх проблем − освіти 

дорослих, неграмотності в країнах, що розвиваються, освіти жінок тощо), так 

і економічні. Історично проблема інтеграції була викликана необхідністю 

визнання дипломів спеціалістів в інших країнах.  
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Використання технології у 

власному виробництві 

За ліцензійним договором 

За договором франшизи 

Повна відмова від прав на розробку на 

користь контрагента 

Продаж або здавання в оренду 
обладнання 

Угода «під ключ» тощо 

Створення спільних підприємств 

Венчурне підприємництво 

(стартапи, спінофи) 

Різні форми кооперації 

розробників та партнерів 

Рис. 1.2. Форми та методи комерціалізації результатів НТД 
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Лібералізація режимів в’їзду та виїзду фахівців разом із зростаючою 

комерціалізацією вищої освіти виносять цю проблему на якісно новий рівень 

− не просто вирішення процедури визнання дипломів, а створення 

уніфікованого, стандартизованого освітнього простору. 

Концепція створення єдиного дослідницького простору спочатку не була 

орієнтована на посилення дослідницьких та інноваційних функцій саме 

університетів.  

Саме тому в червні 2003 року Академія Європи назвала цей проект 

негнучким та таким, що не забезпечує балансу між вимогами 

фундаментальних досліджень та забезпечення потреб економіки і 

суспільства. 

З цією метою підкреслювалася необхідність зміцнення співпраці між 

урядом, Європейською Комісією, академічними колами та університетами, а 

також посилювати інституційний менеджмент. У рамках реалізації цієї 

стратегії Європейська комісія в лютому 2003 року прийняла комюніке «Про 

роль університетів в Європі знань», у якому окреслено провідну роль 

університетів у європейській політиці та основні виклики, що стоять перед 

ними в новому суспільному контексті. У результаті розпочався процес 

широкого обговорення проблеми формування європейського освітнього 

простору, який наголошує на необхідності посилення саме дослідницьких 

функцій університетів, оскільки прорив в економічному розвитку можливий 

лише на основі генерування і поширення знань [37]. 

Прикладом інтеграції в освіті може бути концепція спільних 

консорціумів, реалізована Єврокомісією і Департаментом освіти США, 

основною ідеєю якої є створення умов ВНЗ ЄС і США для розробки взаємно 

визнаних подвійних або спільних ступенів бакалаврського рівня, так званих 

«трансатлантичних ступенів» («Transatlantic Degree»). Кожний консорціум 

повинен складатися, щонайменше, з одного ВНЗ США і двох ВНЗ різних 

країн ЄС та може отримати фінансування із коштів держбюджетів обох 

держав. Спрямованість діяльності консорціумів передбачає розробку 
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спільних освітніх програм і надання трансатлантичних грантів (стипендій) 

студентам з метою підвищення їх мобільності. У високорозвинених країнах, 

до новаторських підходів ВНЗ слід віднести формування нових форм вищої 

освіти: відкриті університети, приватні структури різного типу, методи 

навчання на відстані, віртуальні університети, спільні мережі на основі 

кількох матричних центрів. Окрім того, нові форми навчального середовища, 

починаючи від засобів дистанційної освіти до повноцінних «віртуальних» 

ВНЗ і систем,  скорочують відстані і розробляють високоякісні системи 

освіти. З огляду на зазначене вище, доцільно навести низку прикладів.Так, 

Національний університет дистанційного навчання в Іспанії (UNED) надає 

рівнозначну кваліфікацію, як і класичні університети. Закон про 

університетську реформу в Іспанії гарантує цьому університету той же 

ступінь автономії, як і в інших іспанських університетів. EuroPACE 2000 – це 

європейська мережа університетів, яка використовує телематику і 

мультимедіа для освіти та підвищення кваліфікації для університетів й 

ділового світу в міжнародному масштабі [29, с. 26]. 

 Необхідність зміни основної парадигми поведінки суб’єктів освітньої 

діяльності і здійснення переходу до нової для них активної маркетингової 

позиції виникає в умовах глобалізації освітніх систем, а саме посилення 

конкуренції на ринку освітніх послуг й досить жорстких вимог, що 

висуваються до освітніх установ. Об’єктом  маркетингу, традиційно,  є  будь-

який  об’єкт,  який  пропонується  на освітньому ринку для обміну та 

користується попитом. Товаром на ринку освітніх послуг є знання, уміння та 

навички, пропоновані суб’єктами цього ринку. Цільовим результатом 

маркетингової діяльності в галузі освіти є забезпечення рентабельності 

шляхом найбільш ефективного задоволення потреб: особистості – в освіті; 

навчального закладу – у розвитку та підвищенні добробуту викладачів, 

співробітників; фірм, організацій – у зростанні власного кадрового 

потенціалу; суспільства – у відтворенні інтелектуальної еліти. 
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Сегментація ринку дозволяє уточнити і диференціювати попит, 

структурувати його, а в підсумку − виявити найбільш прийнятні умови (межі 

сфер дії) для вибору оптимального варіанту стратегії і тактики маркетингу 

університетів на глобальному ринку послуг (рис.1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рис. 1.3. Структура суб’єктів маркетингу на глобальному ринку освітніх 

послуг 

 

Освітні установи (університети, коледжі, інститути тощо) виступають у 

ролі суб’єктів, що формують пропозицію, а також надають освітню послугу, 

на ринку діють також посередницькі організації (табл. 1.6).  

Держава не тільки здійснює пряме бюджетне фінансування освіти 

(особливо за напрямами його фундаменталізації і гуманізації), але й надає 

гарантії для довгострокових інвестицій різних суб’єктів у цю сферу. 
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Таблиця 1.6 

Основні функції суб’єктів ринку освітніх послуг  
Група Суб’єкти Функції 

Освітні 

установи 

Загальноосвітні навчальні 

заклади, 

ВНЗ, університети, 

асоціації освітніх установ, 

спеціальні освітні центри 

 

Формують  пропозицію;  надають  та  

продають  освітні  послуги та додаткові 

освітні послуги; надають інформаційно-

посередницькі  послуги  потенційним й 

реальним клієнтам і роботодавцям 

 

Споживачі 

освітніх послуг  

Індивідуальні, 

корпоративні, віртуальні 

Використання  освітнього  потенціалу  не  

лише для  створення  матеріальних  благ,  

не  тільки  для  заробляння  засобів  для  

існування, але й для задоволення  

власних  потреб у пізнанні. 

Інформування освітніх установ, 

посередників та окремих особистостей 

про зміну попиту; встановлення 

особливих вимог до якості освітніх 

послуг і до компетенції випускника на 

основі професійних й посадових потреб 

бізнесу і задоволення інноваційних 

тенденцій економіки країни, включених 

у перспективну програму стратегічного 

розвитку 
Посередницькі 

структури 

Державні органи 

управління, центри 

зайнятості, біржі праці, 

освітні фонди, фірми, 

організації, підприємства 

 

 

Збір, обробка, аналіз і продаж (надання) 

інформації про кон’юнктуру ринку 

освітніх послуг, консультування інших 

суб’єктів; участь у процесах акредитації 

освітніх установ, здійснення рекламної 

діяльності, юридичної підтримки; 

формування каналів збуту, організація 

висновку і сприяння виконанню угод 

щодо освітніх послуг; участь у 

фінансуванні, кредитуванні та інших 

формах матеріальної, ресурсної 

підтримки виробників й споживачів 

освітніх послуг; формування системи 

підтримки і контролю якості освітніх 

послуг, формування попиту та 

визначення  його на ринку 

 

 

Окрім того, розробляється система податкових пільг та інших форм 

регулювання ринку з метою забезпечення розвитку пріоритетних 

спеціальностей, нових форм і методів підготовки фахівців, адаптації освітніх 

програм до швидко мінливих потреб ринку й розвитку галузі в цілому [106]. 
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Автор стверджує, що в умовах ринкової економіки діяльність системи освіти 

як соціального інституту, що забезпечує відтворення інтелектуально-

культурного потенціалу суспільства є освітньою послугою, яка набуває 

товарної форми і, отже, має свою споживчу вартість і ціну, як і будь-який 

товар, здатна бути об'єктом збуту [92, с. 32]. 

Глобалізаційні процеси, ринкові перетворення змінюють структуру 

попиту на ринку праці та обумовлюють нові запити споживачів освітніх 

послуг. В свою чергу, активний розвиток інформаційно-комп’ютерних 

технологій та проникнення їх у всі сфери життєдіяльності людини спонукає 

до появи іншого покоління людей. Процеси інформатизації, компютерізації 

освітніх послуг є підгрунтям для  формування нового сегменту освітнього 

ринку, а саме цифрового. Знання, які здобувають слухачі через систему 

онлайн-навчання, є товаром, який реалізується на цьому сегменті освітнього 

ринку. Глобальність, відкритість, гнучкість, інноваційність є характерними 

рисами цифрового сегменту ринку освітніх послуг. Глобальність надає 

можливість слухачам з різних країн світу прослухати курси від професорів 

найвідоміших університетів, навчальні курси яких зосереджені на 

міжнародні знання і практики. 

Серед основних ознак цифрового сегменту можна виокремити 

відкритість освітнього простору (онлайн-платформи: Сoursera, Udacity, MIT 

OpenCourseWare Consortium, Khan Academy – інтерактивна); гнучкість 

(швидкість та ефективність зворотнього зв’язку; самостійне регулювання 

навчального навантаження). 

 

1.2. Генезис домінант розвитку вищої освіти під впливом глобалізації 

економіки 

 

 Інтелектуалізація світової економіки висуває освіту на пріоритетні 

позиції суспільного розвитку в умовах глобалізації. Внесок освіти в 

економіку будь-якої країни нині є досить вагомим у порівнянні з іншими 
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галузями промисловості. За оцінками окремих науковців, національна 

економіка країни зростає значно швидше за рахунок інтенсивного розвитку 

освіти ніж на основі інших, навіть досить прибуткових, галузей [155]. 

Дослідження розвитку вищої освіти в умовах глобального ринку послуг 

потребує виокремлення,  по-перше, детермінант тобто чинників впливу, що є 

визначальними у трансформації системи надання послуг та, по-друге, 

визначення домінантах розвитку цього сегменту ринку.  

Поняття терміну «детермінант» набуває різного значення у латинській 

чи грецькій мовах та при використанні його у сучасних реаліях наукових 

підходів, вчень, галузях економіки. Вперше детермінанти, що визначають 

поведінку споживачів та причини споживчих переваг, були досліджені в 

працях основоположника американського інституціоналізму Т. Веблена і Д. 

Дьюзенберрі. Обидва дослідники підкреслювали особливе значення 

суспільних норм, правил і звичок у формуванні поведінки різних соціальних 

верств споживачів. «Детермінант» як понятійна категорія – це складова, 

компонент, визначник, причина, умова. У наукових колах терміни 

«детермінант» та «детермінанта» мають схоже звучання, але різне значення 

(табл. 1.7). 

Електронна енциклопедія «Академік» надає більше сотні визначень 

терміну «детермінант». Детермінант – дослівно (від лат. determinans 

визначальний) визначник [161]. Використовуючи цей термін у 

диференційованих галузях економіки, він набуває вектора у рамках її 

функціонування. На думку Ж. Гурвича, «детермінанта – це універсальний 

чинник, який стимулює інтегрування окремих реалій суспільної дійсності в 

соціальні рамки або середовище, які вже існують (щойно виникли, відомі 

давно, створені штучно); позиціонуючи зазначені реалії у визначеному місці 

соціального простору, детермінанта їх наповнює змістом, зумовленим 

функціональною спрямованістю зазначеного середовища». При цьому 

перспективність інтегрування факту залежить від адекватного – 

психологічного, соціологічного, історичного – сприйняття суб’єктом 
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соціального обрамлення, в якому перебігає сам процес, ініційований впливом 

тієї чи іншої детермінанти [6]. 

Таблиця 1.7  

Визначення поняття  «детермінант» та  «детермінанта»  

№ 

п/п 

Поняття Значення 

1 «детермінант» з 

позиції економічних 

явищ 

Розуміють чинник, який впливає на певний економічний 

процес [74]. 

2 детермінанта (від 

грец. determi-nans,-ntis 

– визначальний) 

Привабливість – парадигма взаємодії суб’єктів, яка 

передбачає певну сукупність елементів привабливості та 

їх зв’язків, що обумовлюють стан і властивості 

взаємовідносин, на основі яких формується інтегральне 

стійке почуття прихильності до об’єкту 

привабливості [81, с. 2] 

3 детермінанта 

«привабливість – 

сфера існування» 

Ідентифікує цілісну матеріально-духовну сферу 

існування і прагнення людини, суб’єктів господарювання, 

держави, яка виражається через міру потрібності, або 

непотрібності об’єкта привабливості з точки зори його 

здатності задовольнити суспільні потреби [61] 

4 детермінанта 

«привабливість – 

філософське 

прагнення» 

Передбачає органічне поєднання і реалізацію прагнень 

людини, суб’єктів господарювання до інтеграції й 

збереження психологічного комфорту [33, с. 19] 

5 детермінанта 

«привабливість – 

вектор діяльності» 

Полягає в тому, що, виходячи з емоційно забарвлених, 

суб’єктивних симпатій людей один до одного, 

формується інтенсивність їх взаємодії, тяжіння до 

спільного виду діяльності [162] 

 

В умовах формування глобалізаційних процесів значно посилився  

вплив зовнішнього середовища та міжнародної конкуренції на 

трансформацію національних систем вищої освіти, детермінанти розвитку 

змінюються, а  їх сутність та ступінь впливу в оцінках науковців є досить 

широкою і досить часто трактується через застосування синонімів поняття. 

Так, на думку одного з відомих теоретиків університетської освіти, віце-

канцлера Кенсінгтонського університету П. Скотта, глобалізація є 

найфундаментальнішим викликом, з яким зіткнулася вища школа за всю 

понад тисячолітню історію існування [156, с. 3]. 

ЮНЕСКО та інші світові організації до головних напрямів розвитку 

вищої освіти відносять процеси глобалізації, інтернаціоналізації, масовизації  
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освітніх послуг. Метою трансформацій системи освітніх послуг в умовах 

глобального ринку є розвиток відкритого навчального середовища, яке 

засноване на сучасних технологіях і нових видах освітніх послуг; 

вирівнювання національних освітніх систем і підвищення ролі університету в 

цьому процесі; широку диверсифікацію вищої освіти; підвищення ролі 

освітнього менеджменту у життєдіяльності вищого навчального закладу; 

перехід вищої освіти до парадигми освіти впродовж життя [86]. 

Глобалізація, за визначенням Міжнародного Валютного Фонду, – це 

історичний процес, що є результатом людських інновацій та технологічного 

прогресу. При чому зростання глобальних ринків сприяє забезпеченню 

вищого рівня ефективності завдяки конкуренції та міжнародному поділу 

праці [238]. На думку А. Шендера, глобалізація є наслідком міжнародних 

відносин, які можна поділити на чотири рівні (кожен наступний рівень не 

виключає попередній, а є його логічним продовженням) [189]. 

Перший рівень. Міжнародні контакти – це найпростіші, одиничні, 

випадкові зв’язки, що мають епізодичний характер і регулюються переважно 

разовими угодами.  

Другий рівень.  Міжнародна взаємодія – це відпрацьовані стійкі зв’язки 

між суб’єктами міжнародних відносин, які базуються на міжнародних угодах 

і договорах, на доволі тривалий період часу. 

Третій рівень. Міжнародне співробітництво – це міцні й тривалі зв’язки 

кооперативного типу, які в своїй основі мають спільні, наперед вироблені й 

узгоджені наміри, закріплені в довгострокових договорах і угодах.  

Четвертий  рівень. Міжнародна інтеграція – це рівень розвитку 

міжнародних відносин, характеризується взаємним сплетінням економік 

різних країн та проведенням узгодженої державної політики як у взаємних 

відносинах, так і у відносинах з третіми країнами.  

На сучасному етапі глобалізація входить в нову стадію свого існування, 

додається п’ята свобода переміщення – свобода переміщення знань, 

формується глобальний ринок освітніх послуг. 
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Глобалізація суттєво змінила зовнішнє середовище діяльності суб’єктів 

ринку, і в тому числі університетів. Загалом глобалізацію можна визначити 

як комбінацію процесів транснаціоналізації, регіоналізації та глобальної 

інституціоналізації.  Рушійними ж силами глобалізації є принципові науково-

технологічні зрушення на основі всеосяжної інформатизації. Інтелектуально-

інформаційні ресурси, не маючи абсолютних кількісних обмежень, здатні до 

тиражування, саморозвитку. Крім того, науковці наголошують, що через 

розповсюдження інновацій у сфері технологій і менеджменту, динамізацію та 

диверсифікацію обміну товарами, послугами, інвестиціями глобалізація 

сприяє підвищенню ефективності розвитку [88, с. 22-23]. При цьому, певним 

чином, синхронізуються темпи і рівні останнього, відбувається соціалізація 

економічних відносин, формується єдиний фінансово-інформаційний 

простір, в якому здійснюється не тільки комерційна, а й уся діяльність 

людства. 

У свою чергу М. Певзнер розглядає глобалізацію як формування якісно 

нової світової культури епохи постмодерну з характерними для неї рисами 

плюралізму і відкритості, яка диктує вимоги до розвитку національних 

освітніх систем, щоторієнтуються на продуктивну діяльність в умовах 

інформаційного суспільства ХХІ ст. і поглиблює інтеграційні процеси у сфері 

вищої освіти. Таким чином формується нова парадигма глобальної освіти, 

яка з одного боку дає можливість людини успішно і компетентно діяти на 

світовому рівні, а з іншого – направлена на розв’язання глобальних проблем 

людства [112]. 

Глобальний ринок освітніх послуг стрімко розвивається у просторі і часі 

й відповідно змінюються як детермінанти, так і домінанти розвитку вищої 

освіти. Більшість концепцій глобалізації вищої освіти базуються на 

основоположних ідеях, що сучасний вищий навчальний заклад повинен 

формувати у студентів не тільки професійні знання, але і цілісне бачення 

світу і місце людини в ньому. У сучасному розумінні виокремлюють три 

основні характерні риси. У першому розумінні, глобалізація означає 
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анулювання відстані, занурення в часто небажані і незрозумілі 

транснаціональні форми життя [7]. Але в цьому випадку збільшується 

можливість міграції, в тому числі і віртуальна, збільшується можливість 

вибору місця професійної діяльності та більш високої статутної позиції в 

іншому соціумі. З огляду на це виникає загроза втратити 

висококваліфікованих спеціалістів. Друга характерна особливість 

глобалізації, це її всеосяжність, вплив практично на всі сфери життя 

суспільства. З цієї точки зору вплив глобалізації означає необхідність пошуку 

реальних шляхів інтеграції у світовий та європейський простір, а також 

впровадження таких інноваційних освітніх технологій, як дистанційне 

навчання. Третя характеристика складається з появи нових соціальних 

відносин і взаємозалежностей у світовому просторі, глобалізація представляє 

собою інтенсифікацію соціальних відносин [25]. Окрім того, глобалізація 

тісно пов’язана з інтернаціоналізацією вищої освіти. Безумовно, процес 

інтернаціоналізації є історичним явищем, який має певні періоди 

розвитку [196]. 

Направлення інтернаціоналізації вищої освіти формувалось на базі 

поступового накопичення досвіду. Й досі ведеться достатньо активна 

полеміка з приводу того, що розуміти під терміном «інтернаціоналізація». В 

цьому питанні спостерігається достатньо широкий спектр думок (Додаток А, 

табл.А.1.1 ). 

Наприклад, низка науковців (Д.Найт, Д. Местенхаузер, Б. Елінгбо та ін.) 

розглядають інтернаціоналізацію, як: 

 – міжнародну орієнтацію університетів; 

 – міжнародну освіту, яка припускає різнопланові нові програми та 

послуги для студентів різних країн; 

 – процес інтеграції міжнародного аспекту в освітню, дослідницьку та 

інші функції університету. 

У свою чергу, М. Харарі до визначення інтернаціоналізації вищої освіти 

включив такі елементи: наявність міжнародного компоненту у зміст 
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навчальних планів та програм, міжнародну мобільність студентів та 

викладачів, наявність програм технічного співробітництва й 

взаємодопомоги [230].  

 Л. Вербицька, Б.Вульсон, Л. Рябов, Ф. Альтбах (Ph. Altbach), Ф. Клайн 

(F. Clyne) та низка інших учених розглядають процес інтернаціоналізації 

вищої освіти як міжнародну солідарність, яка виражена в об’єднанні 

педагогічних зусиль викладачів і студентів різних країн, в основі яких лежить 

прийняття загальних ідеалів та взаємної поваги. В установчому документі 

ЮНЕСКО по освіті за 2004 рік викладено уявлення різниці між 

глобалізацією і інтернаціоналізацією. Так, в документі, глобалізація 

представлена як явище, яке діє на вищу освіту, в свою чергу 

інтернаціоналізація виступає як прояв реакції вищої освіти на прояви 

можливостей і проблем, які виникають завдяки глобалізації. Унаслідок чого 

автори книги «Менеджмент и организационное развитие вуза» трактують 

інтернаціоналізацію як «…весь масив змін у науково- освітній діяльності і 

внутрішньому житті установи вищої освіти, які направлені на посилення 

міжнародної складової й обумовлює створення нової структури 

взаємовідносин між вищими навчальними закладами різних держав в основі 

міжнародного співробітництва» [86]. З огляду на реалізацію міжнародних 

науково-освітніх програм, які засвідчують необхідність виявляти і 

враховувати як суттєві національні особливості студентів різних країн, так і 

різні інтелектуальні стилі, які проявляються у науковців, котрі здійснюють 

спільний науковий пошук. Інтернаціоналізація як один з процесів глобальних 

освітніх тенденцій передбачає визнання культурного плюралізму, 

інтенсивний діалог культур, толерантного відношення до інших країн та 

народів. 

 Важливою тенденцією розвитку вищої освіти стала її масовизація. Ця 

тенденція пов’язана з доступністю вищої освіти і збільшенням кількості 

студентів. У 1973 р. М. Троу запропонував один із важливих критеріїв 

визначення масовизації, згідно з яким, вища освіта стає масовою, якщо її 
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здобувають від 15 до 40% певної вікової групи. На початку 70-х рр. минулого 

століття масовизація була характерна лише для США, для більшості навіть 

розвинутих країн цей процес тільки розпочинався. Проте вже в 1990-ті роки 

стан помітно змінився, наприклад, для вікової групи (від 17 – 18 до 22 – 23 

років) відсоток становив: Франція – 51%, Японія – 41%, Німеччина – 47%, 

США – 81% [3]. Тобто, в більшості країн, а саме європейських, масовизація 

освіти набула стійких рис. М. Троу у 1987 р., виходячи зі свого дослідження, 

зазначив, що масова вища освіта, на відміну від елітарної, є більш доступною 

для різних студентів. Тому що формування масової вищої освіти призвело до 

протиріччя між елітарною вищою освітою – з одного боку, та масовим 

припливом молоді у вищі навчальні заклади – з другого.  За словами М.Троу, 

необхідно розширювати післяшкільну освіту, це є невід’ємним процесом у 

розвитку сучасного суспільства. Науковець запропонував можливо 

«скасувати бінарну систему і об’єднати 45 університетів з приблизно 30 

політехнікумами, таким чином виникнення 75 навчальних закладів, які б 

присвоювали науковий ступінь, і, можливо ще 20-30 закладів, які б додалися 

до цього сектору з числа чинних коледжів та вищих навчальних 

закладів» [265]. У всьому світі вища освіта переживає зміни, які можна 

назвати процесами інтернаціоналізації, глобалізації, комерціалізації та 

масовізації. Окрім того, досліджуючи це поняття (Додаток А, табл. А.1.2 ), 

можна зробити висновок, що єдиного трактування на даному етапі немає. 

Отже, на нашу думку, масовизація вищої освіти перетворилася на доволі 

широке поняття, загальносвітові тенденції, в яких ринкова складова 

породжує затребуваність у висококваліфікованій робочій силі, формує стійке 

зростання до вигідності отримання вищої освіти. 

Для створення різних підходів системи фінансування університетів як 

суб’єктів вищої освіти керуються двома принципами. Перший – це визнання 

цінності університету як постачальника кадрів вищої кваліфікації, які 

необхідні країні і які забезпечують ріст національного доходу. Другий – 

університет, виступає як «підприємство» з надання освітніх послуг і 
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споживачі цих послуг повинні за них сплачувати. Таким чином, під  

взаємодією цих основних принципів і необхідно розглядати моделі сучасного 

фінансування вищої школи [86]. Проте в більшості країн Європи джерела та 

механізми фінансування відрізняються своєю різноманітністю. Деякі 

науковці вважають крапкою відліку визначення ступеню централізації і 

децентралізації управлінням освіти. Наприклад, А. Ван Хехт виокремлює три 

групи освітньої системи: переважно централізовані системи освіти, 

централізовані системи з тенденціями до децентралізації управління, системи 

освіти переважно з децентралізованим управлінням освіти [227, с. 16-17; 228, 

с. 8-9]. Але реальна практика, наприклад, таких країнах, як США, Канада та 

Велика Британія, показує неможливість застосування такого підходу тому, 

що в цих країнах існує тенденція «децентралізації – централізації»  в 

управлінні освіти. Тому такі дослідники, як В.Зубко і К. Корсак розглядають 

систему фінансування, не пов’язуючи її з виділенням типу управління 

системи освіти [52]. Але, безумовно, кожна країна повинна враховувати 

досвід інших країн й власні національні особливості економіки та вищої 

освіти, для вирішення проблеми фінансового забезпечення університетів і 

вищої освіти в цілому. 

У процесі розвитку міжнародних зв’язків у системі вищої освіти під 

впливом світових соціально-економічних процесів дослідники С.Запрягаєв і 

С. Майкл виділили низку глобальних тенденцій розвитку вищої освіти: 

– абсолютний ріст числа студентів, загальна кількість яких у світі 

досягла понад 100 млн. чоловік; 

– зростання вартості вищої освіти і витрат на неї, необхідність розвитку 

інфраструктури ВНЗ, використання наукоємних технологій; 

– підвищення віку громадян, які навчаються, що відбувається, за 

рахунок розширення сфери післядипломної освіти, в наслідок швидкого 

старіння знань і необхідність оновлення їх в період професійної діяльності.   

Ці тенденції входять до комплексу тенденцій вищої освіти XXI ст., які 

зазначені в документах ЮНЕСКО [55]. 
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О. Абдуліна, Ю.Барановський, І. Бєстужев-Лада, М. Бєрулава, 

О.Бондаревська визначають такі тенденції сучасної вищої освіти: 

– процеси перетворення (демократизація, гуманізація освітніх систем, 

гуманітаризація та комп’ютеризація освіти та ін.); 

       – вектори розвитку ВНЗ ( рух освіти по направленню до світової 

культури, перехід до розвинутих способів організації навчально  – виховного 

процесу та ін.); 

       – основоположні ознаки і принципи оновлення вищої освіти (гнучкість, 

багатоступеневість, підвищення фундаментальності та ін.) [86]. 

Багато науковців як значущу тенденцію виокремлюють гуманізацію, що 

означає повернення освітньої системи в бік гуманістичних цінностей, які 

передбачають зверненість освіти до людини як до головного суб’єкта 

навчально-виховного процесу. Проте низка як вітчизняних, так і іноземних 

дослідників досить критично ставляться до використання такого терміну. 

Тому, що освіта по своїй суті повинна бути гуманною і направлена на 

всебічний розвиток людини та її особистості. Виходячи з цього, гуманізм є 

відмінною рисою якісної вузівської освіти, а гуманізація – необхідна в тих 

випадках, коли виникає суспільна потреба в подоланні таких негативних 

явищ, як авторитаризм, тоталітаризм освітньої системи [86]. 

Аналізуючи процес гуманізації, можна стверджувати, що цей процес 

періодично слабшає або знову набирає силу в освітній системі, в результаті 

чого з’являється таке нове явище як психологізація. Внаслідок чого, 

максимальне накопичення психологічних знань та методичних прийомів 

дозволяють змінювати, вдосконалювати освітній процес в цілому, розглядати 

освіту як соціальний інститут розвитку особистості [67]. 

Проведений аналітичний огляд наукових праць дозволяє стверджувати, 

що процес розвитку вищої освіти змінюється під впливом детермінант, які 

формуються з урахуванням викликів зовнішнього середовища. Домінанти 

розвитку вищої освіти в умовах глобального ринку визначають у своїй 
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сукупності пріоритети трансформації систем освіти в контексті забезпечення 

їх міжнародної конкурентоздатності (табл.1.8).  

Таблиця 1.8 

Генезис детермінант та домінант розвитку вищої освіти в умовах 

формування глобального ринку освітніх послуг 

 
Етап 

 

Детермінанти Домінанти Ознаки трансформації  

Етап 

консолідації 

національних 

ринків в ринок 

глобальний  

 

1970-1980 рр. 

Спрощення умов 

міграції для 

здобуття освіти, 

попит на 

міжнародні 

освітні програми  

  

 

Гуманізація світи, 

міжнародна наукова 

та освітня діяльність, 

формування 

наукових шкіл  з 

пріоритетних 

галузей знань 

Лібералізація ринків. 

Автономізація вищих 

навчальних закладів у 

сфері фінансів,  освітніх 

програм, стратегій 

міжнародного 

співробітництва тощо 

Формування 

основних 

сегментів ринку  

 

1980 – 2000 рр. 

Інтеграція 

освітнього 

середовища, 

попит бізнесу на 

таланти, 

впровадження ІКТ   

Транснаціоналізація, 

регіоналізація та 

глобальна 

інституціоналізація 

освіти 

Зростання кількості ТНК 

в системі вищої освіти, 

розвиток інноваційної 

інфраструктури 

академічна мобільність 

тощо 

Посилення 

конкуренції 

між мега 

регіонами за 

експорт послуг 

 

З 2000р. – 

сучасний 

період 

Масовий попит на 

вищу освіту, 

онлайн освітній 

простір, 

свобода 

переміщення 

знань 

Інтернаціоналізація, 

інформатизація і 

масовізація освіти. 

Мета - формування 

відкритого 

навчального 

середовища з 

ознаками 

інноваційних 

конкурентних 

переваг у 

глобальному 

просторі та часі 

Диверсифікація джерел 

фінансування, 

структурні зміни через 

формування віртуальних 

офісів, вирівнювання 

національних освітніх 

систем і підвищення 

ролі університету в 

цьому процесі; широка 

диверсифікація вищої 

освіти; перехід вищої 

освіти до парадигми 

освіти в продовж життя 

Складено автором [55; 86; 142; 230; 196; 231] 

 

Вища освіта ХХІ століття відрізняється цілою низкою особливостей і 

вимагає певних змін змісту та організації навчання. Зміни є невід'ємною 

частиною прогресу. 

На нашу думку, сучасний глобалізований світ неможливо уявити собі 

без такого явища як інтернаціоналізація вищої освіти, яка, власне, є етапом у 

напрямку світового зближення освітніх систем.  
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Вивчаючи різні наукові джерела  [60; 118; 200; 231; 241], можна дійти  

висновку, що інтернаціоналізація розвивається у відповідності з логікою 

ринкових відносин, що проявляється в зростаючій комерціалізації науково-

освітньої сфери (Додаток А, табл.А.1.1). Водночас цей процес повинен 

проходити з урахуванням сприйняття інтернаціоналізації як цілеспрямованої 

діяльності, яка забезпечує здійснення інтересів національної політики 

держави і навчальних закладів. Процес інтернаціоналізації вищої освіти – це 

дійсно динамічний процес, який стає повсякденною реальністю. На нашу 

думку, інтернаціоналізація є головною ознакою розвитку системи вищої 

освіти. Внаслідок інтеграції з європейським простором вищої освіти і 

дослідницьким простором формується єдина та зрозуміла для міжнародної 

спільноти система вищої освіти, міжнародне співробітництво ВНЗ посилює 

університетський потенціал, що забезпечить конкурентоздатність самих 

університетів. Ми вважаємо, що в якості стимулів до інтернаціоналізації 

виступають не тільки отримання прибутку від надання освітніх послуг і 

особистісний розвиток громадян країни, але і її внесок в економічний 

розвиток, удосконалення ринку праці, придбання зовнішньополітичних 

переваг, популяризація національної культури, інституціональне 

вдосконалення, а також підвищення якості самої освіти.  

Таким чином, в умовах глобального ринку послуги у сфері вищої освіти 

набувають все більше ознак товару. В умовах зростаючої конкуренції для 

забезпечення конкурентоспроможності і можливості міжнародного 

трансферу послуг основними домінантами розвитку вищої освіти є  

інтернаціоналізація, інформатизація  та масовізація освітніх послуг.  У цьому 

контексті доцільно надати відповідне уточнення понятійних категорій. 

Інтернаціоналізація вищої освіти  - це ознака якості надання послуг на 

глобальному ринку, які забезпечують міжнародну мобільність студентів, 

викладачів і дослідників через здійснення міжнародних транзакцій з 

висококваліфікованим персоналом, технічною інформацією  чи фінансами 
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через національні кордони різних держав або шляхом надання послуг 

іноземним суб’єктам через розташовані за кордоном філії чи представництва. 

Інформатизація вищої освіти проявляється в трьох дефініціях: перша - як 

якісна ознака трансферу знань від суб’єкта до об’єкта послуги через 

застосування ІТ-технологій; друга - як процес трансферу послуг через 

глобальний інформаційний простір, що забезпечує швидкість, доступність 

послуг в просторі і часі; третя  – як системна трансформація в індустрії вищої 

освіти, що базується на нових освітніх технологіях заснованих на  

інструментах цифрової економіки  і розвивається під впливом глобальної 

інформатизації суспільства. 

 Масовізація вищої освіти – це ознака ступеня доступності певних 

освітніх послуг на глобальному ринку широкому загалу потенційних 

споживачів без додаткових обмежень за національними, релігійними, 

соціальними, гендерними,  економічними ознаками.  

Окрім зазначенних ознак для розвитку світової та вітчизняної систем 

вищої освіти характерна така тенденція як інтеграція, що відображає 

формування у студентів універсальних знань, а з іншого боку – структурні 

зміни, починаючи від забезпечення наступності різних ступенів професійної 

освіти і до створення регіональних університетських комплексів. Якщо 

орієнтуватися на проведений  генезис домінант розвитку вищої освіти 

(табл.1.8) орієнтири розвитку вищої освіти в Україні відповідають 

загальносвітовим тенденціям, які були притаманні лідерам ринку в минулому 

столітті на другому етапі розвитку глобального ринку [142]. Досліджуючи 

цю проблематику, ми вважаємо, що для підвищення конкурентних переваг 

України на глобальному ринку освітніх послуг неминучі радикальні 

трансформації системи вищої освіти. 

 В умовах інтеграції у сфері освіти йдеться про створення 

Загальноєвропейської зони вищої освіти як наслідку процесу інтеграції 

освітніх систем різних держав. Цей процес найкраще характеризується за 

допомогою Болонського процесу. Пріоритетами останнього є: запровадження 
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трициклової системи навчання (бакалавр / магістр / докторантура), 

забезпечення якості освіти та визнання кваліфікацій і термінів 

навчання [260]. Так, на зустрічі міністрів, що відповідають за вищу освіту у 

країнах-учасниках Болонського процесу, яка відбулася 11-12 березня 2010 

року було прийнято Будапештсько-Віденську Декларацію й офіційно 

проголошено створення Європейського простору вищої освіти [124]. А в 

липні 2015 року в рамках програми Темпус, Європейська Комісія надала 30,4 

млн. євро для розвитку вищої освіти у країнах-сусідах ЄС, в тому числі і в 

Україні [44]. 

Науковці наголошують, на тому, що сучасна освіта повинна давати 

більшою мірою універсальні знання, ніж вузькопрофесійні, що передбачає 

міждисциплінарний підхід до навчання; бути у високому ступені 

індивідуалізованою з тим, щоб сформувати творчо мислячу особистість; 

удосконалюватися в режимі випереджаючого, а не наздоганяючого розвитку 

з тим, щоб вчасно передбачати потреби національного господарства у 

відповідній робочій силі, забезпечувати безперервність освіти в перебігу всієї 

життєвої активності людини [86]. 

Досліджуючи цю тему, І. Каленюк серед всього різноманіття сучасних 

тенденцій виокремлює такі, як визначальна роль освіти в становленні 

економіки знань, диверсифікація джерел фінансування, компетентний підхід, 

уніфікації освітнього контенту, визнання дипломів, зміна організаційних 

форм освітньої діяльності, глобалізація ринку освітніх послуг (зростання 

кількості іноземних студентів, транскордонної освіти) [58]. 

Проаналізувавши сучасний стан Європейського ринку вищої освіти, 

доцільно зробити висновок, що детермінанти та домінанти його розвитку 

відповідають загальносвітовим тенденціям (рис.1.4) [251]. Таким чином, 

інтеграція України до ЄС є важливою детермінантою розвитку вищої освіти 

шляхом її трансформації під впливом реформ, необхідних для забезпечення її 

відповідності загальноєвропейським критеріям.  
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Суттєвою відмінністю процесу глобалізації від попередніх етапів 

розвитку економіки є те, що вона значною мірою відрізняється нелінійністю 

та відсутністю чітких векторів змін, що само по собі виключає можливість 

«підігнати» глобальні закономірності та процес під спрощену схему (схему 

взаємодії виробничих сил та економічних відносин; традиційні 

трансформаційні схеми тощо). Разом з тим, слід відзначити, що глобалізація 

чітко виступає у двох проявах: як процес науково-технологічний та 

організаційно-економічний, з одного боку, та як процес суспільно-

перетворювальний – з іншого [108, с. 4]. 

 Під впливом процесів інформатизації та інтелектуалізації суспільство 

динамічно змінюється: для кожного пересічного користувача Інтернету 

глобальне середовище – це єдина мережа. 

Однією з найпотужніших тенденцій на сучасному етапі 

світогосподарського розвитку є інноваційно-інвестиційна локалізація, здатна 

швидко змінювати характер територій, перетворюючи їх на мікрорегіон, 

вплив якого на світовий трансферт технологій може бути значно більшим, 

ніж багатьох держав світу [184, с. 9-11]. Формування інтелектуальної еліти 

стає важливим фактором міжнародної конкурентоспроможності корпорацій 

та країн. Глобалізація ринку освітніх послуг, з одного боку, розширює 

можливості науково-технологічного обміну між вищими навчальним 

закладами, з другого – посилює (до глобальних меж) рівень конкуренції між  

ними. 

 

Масовизація 

Освіта впродовж життя 

тенденції 

- диверсифікація джерел 

фінансування. 

- Диверсифікація цінових 

політик на послуги 

- Діапазон освітніх послуг 

від елітних до масових   

- Психологізація освіти 
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В умовах глобалізації змінились не види діяльності людства, а 

технологічна здатність використовувати результати всіх видів діяльності 

людства і фактори виробництва у глобальних масштабах. Поява глобальної 

мережі Інтернет, розвиток міжнародної економічної інтеграції в напрямі 

формування міжнародних інтеграційних об’єднань та глобалізація економіки 

створили передумови формування інноваційного процесу глобального рівня: 

– інноваційний процес набув глобальних ознак: його учасниками є 

країни, транснаціональні компанії, міжнародні організації, провідні 

університети; система зв’язків між елементами процесу з глобальною 

мережею; структура інноваційного процесу охоплює елементи, які мають 

міжрегіональні, міжнародні, національні, корпоративні та інші 

характеристики; 

– розвиток інноваційної структури країн світової економіки 

характеризується формуванням нових інтегрованих мережних структур, які 

об’єднують міжнародні, міждержавні та міжрегіональні організації; 

– нових ознак набула структура інноваційного процесу – найбільш 

вагомими елементами інноваційної діяльності всіх рівнів є люди з їх творчим 

потенціалом. 

Інноваційний розвиток країн світової економіки під впливом 

інтеграційних та глобалізаційних процесів усе більше зміщується в напрямі 

формування високотехнологічної економіки. Тому об’єктивною 

необхідністю є формування нових наукових підходів до визначення 

функціонального розподілу сил впливу між суб’єктами глобального ринку 

високотехнологічної продукції, визначення меж їх повноважень та ступеня 

відповідальності за свою діяльність [127]. Під суб’єктами ринку 

високотехнологічної продукції слід розуміти міжнародні організації, 

держави, компанії, наукові лабораторії, університети, юридичні та фізичні 

особи, діяльність яких пов’язана з трансфером знань та технологій, 

регулюванням, управлінням і організацією у сфері високотехнологічного 

виробництва. 
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Інноваційна діяльність також не уникає помилок, оскільки вона 

пов’язана з пошуком й експериментуванням. Саме тому чітке визначення 

домінант розвитку сучасної освіти сприяє правильності вибору вектора й 

обґрунтованості змісту освітніх інновацій [159]. 

Основна ідея модернізації системи вищої освіти полягає в тому, що 

ефективність навчання у вищій школі може бути покращена завдяки 

проектуванню і впровадженню новітніх освітніх систем і технологій. 

Спочатку цей термін використовували німецькі та австрійські науковці в 40–і 

роки ХХ ст., при аналізі соціально-економічних і технологічних процесів. 

Згодом поняття «інновація» стало вживатися і в педагогічних дослідженнях, 

що означало все нове в системі освіті [115].У вітчизняній практиці термін 

«інновація в освіті» почав використовуватися лише у середині 80-х років XX 

ст. у зв’язку з процесами перебудови радянської освітньої системи. 

Але, незважаючи на велику кількість досліджень у цьому напрямі, й 

нині відсутні єдині підходи як до визначення поняття «освітня інновація», 

так і до класифікації інновацій, орієнтованих на освітні цілі, що мають певні 

специфічні особливості та властивості (табл.1.9). 

Окрім того, існує проблема класифікації інновацій в освіті, незважаючи 

на те, що їй було присвячено чимало досліджень, серед яких праці К. 

Ангеловські, Л.М. Ващенко, О.Г. Козлова, М.М. Поташник та ін. [3; 13; 31; 

65; 122]. Класичним прикладом класифікації інновацій вважається типологія, 

розроблена і описана А.І. Пригожиним [123], яка враховує максимально всі 

можливі ознаки інновації, а саме за типом, комплексністю, спрямованістю, 

інноваційним потенціалом, обсягом реалізації, наступністю, діапазоном 

реалізації. 
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Таблиця 1.9 

Підходи до визначення поняття «освітня інновація» в різних 

дефініціях 

Сутність Автор 

інноваційне навчання, що спрямоване не тільки на 

створення й упровадження нововведень, а й на 

реформування системи освіти, зміни у способах діяльності 

педагогів та учнів, стилі їх мислення, життя й відносин, які 

із цими нововведеннями пов’язані. 

Дж. Боткін, М. Ельманджра, 

М. Маліца, доповідь 

Римського клубу 

«Немає межі освіти» [199] 

освітні інновації розглядаються у соціально-економічному, 

психолого-педагогічному, організаційно-управлінському 

або науково-виробничому аспектах. Отже, інновації 

можуть бути впроваджені в самий педагогічний процес з 

надання знань (у засоби, підходи навчання); в структури, 

що його забезпечують (у зміст та форми організації 

управління освітньою сферою, організаційну структуру 

закладів освіти тощо); а також у механізми засвоєння 

отриманої інформації. 

А. Хуторський [181], 

Л. Даниленко [28] 

інновації в освіті виступають як засіб і спосіб розвитку 

освіти. При цьому слід розрізняти інновації в освіті та 

інноваційна освіта як спосіб організації педагогічного 

процесу. 

М.Кларіна. [63] 

це процес, який співвідноситься з уже існуючою 

практикою і виходить за межі нормованої діяльності, тобто 

форма прояви науково-технічного прогресу, і цей процес 

сприяє якісним змінам об'єкта управління. 

О. Пінський  [114] 

цілеспрямований процес часткових змін, що ведуть до 

модифікації мети, змісту, методів, форм навчання й 

виховання, адаптації процесу навчання до нових вимог. 

П. Волкова  [20] 

спрямовуються на розв’язання проблем: якісне 

покращення мотивації учасників навчального процесу 

(навчальні інновації); формування партнерських відносин 

між суб'єктами педагогічної взаємодії та особистісних 

цінностей у контексті із загальнолюдськими (виховні 

інновації); створення умов для прийняття самостійного 

оперативного й ефективного управлінського рішення 

(управлінські інновації). 

Книга національної освіти 

України [10] 

 

На макрорівні інновації стосуються зміни у всій системі освіти і 

призводять до зміни її парадигми. Як правило, вони є наслідком змін, що 

відбуваються в суспільстві (країні, світі, соціумі). Внаслідок зміни 

індустріальної цивілізації на постіндустріальну змінюються запити 

суспільства у всіх сферах життя, і тим самим змінює тип культури. 
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В сучасних умовах провідними функціями інноваційного навчання 

можна вважати: інтенсивний розвиток особистості студента і педагога; 

демократизацію їх спільної діяльності і спілкування; гуманізацію навчально-

виховного процесу; орієнтацію на творче викладання та  ініціативу студента 

у формуванні себе як майбутнього фахівця; модернізацію засобів, методів, 

технологій і матеріальної бази навчання, які сприяють формуванню 

інноваційного мислення майбутнього професіонала. 

Перехід до інформаційного суспільства означає для України 

необхідність інтеграції у світову освітню спільноту, яка характеризується  

активним освоєнням нових інформаційних і комунікаційних технологій. Цей 

процес розглядається як створення єдиного освітнього електронного 

простору. Передумовою входження нашої країни до єдиного європейського 

та світового освітнього простору є запровадження в системі вищої освіти 

вимог Болонської декларації, спрямованої на формування 

загальноєвропейської системи вищої освіти зі спільними фундаментальними 

принципами функціонування [123]. Ідеї інформатизації освіти втілені у 

Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2020 роки, де серед 

ключових напрямів державної освітньої політики визначено розвиток 

наукової та інноваційної діяльності в освіті, підвищення якості освіти на 

інноваційній основі, інформатизація освіти, удосконалення бібліотечного та 

інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки. В українських вишах 

інформатизація відбувається у рамках правового поля та регламентується 

низкою нормативно-правових актів, зокрема: Національною доктриною 

розвитку освіти, затвердженою Указом Президента України від 17 квітня 

2002 року № 347/2002; державною програмою «Інформаційні та 

комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006-2010 рр., затвердженою 

постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 року № 1153; 

Законом України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства 

в Україні на 2007-2015 рр.» від 9 січня 2007 р. та іншими підзаконними 

нормативними актами. 
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І. Колесникова наголошує, що «розвиваючись в руслі тенденцій 

інформатизації, демократизації, глобалізації, сучасна система освіти 

використовує принцип відкритих інформаційних мереж, модифікуючи відомі 

форми навчання за допомогою інформаційно-комунікаційних 

технологій» [66, c. 12].  

Дослідник В. Моісєєв [91, с. 79-80] зазначає, що головними вимогами 

освіти сьогодення є: гуманізація, безперервність, фундаменталізація, 

доступність, випереджаючий характер освіти та інформатизація, яка 

пов’язана з її відкритістю. 

Яскравим прикладом процесу інформатизації і глобалізації освіти є 

відкрита освіта як унікальна характеристика випереджаючого розвитку 

суспільства, на чому акцентує увагу дослідниця О. Висоцька [17]. «Відкрита 

освіта» є складною соціальною системою, яка визначається гнучкістю, 

швидким реагуванням на зміни соціально-економічної ситуації, групових та 

індивідуальних освітніх потреб. Відкрита освіта в умовах інформаційного 

суспільства має на меті підготовку індивіда до повноцінної та ефективної 

участі у суспільному житті та професійній діяльності. 

Окрім того, інформатизація освіти дозволить забезпечити її 

фундаментальність, тобто орієнтацію на виявлення глибинних сутнісних 

підстав і зв'язків між різноманітними процесами навколишнього світу; 

цілісність, що припускає впровадження в освіту єдиних циклів 

фундаментальних дисциплін, об'єднаних загальною цільовою функцією і 

орієнтованих на міждисциплінарні зв'язки та інтереси особистості. 

Задовольнити освітні потреби сучасного суспільства і окремого індивіда, а 

також реалізувати ідею неперервної освіти здатна інформатизація освіти 

через комп’ютеризацію і створення високоякісного інформаційно-освітнього 

середовища [104]. 

Аналізуючи питання інформатизації освіти, можна припустити, що цей 

процес відбувається еволюційно зі зміною етапів і є найважливішою 

закономірністю розвитку системи освіти [38; 43; 48; 150] (Додаток А, 
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табл.А.1.3). У рамках цієї закономірності спостерігаються такі тенденції: 

формування системи безперервної освіти як універсальної форми діяльності, 

спрямованої на постійний розвиток особистості протягом усього життя; 

створення єдиного інформаційно-освітнього простору з встановленням 

стандартів різних ступенів освіти; запровадження нових форм і методів 

навчання; синтез методів традиційної і комп'ютерної освіти. Сучасний світ 

інформаційних технологій у всьому світі визнаний двигуном НТП. З огляду 

на це, інформатизація освіти є частиною цього глобального процесу. Отже, 

на нашу думку, у насиченому інформаційними технологіями суспільстві, 

інформатизація освіти стає невід’ємною складовою задля швидкого та 

якісного оволодіння тією чи іншою дисципліною та способом життя у 

сучасному світі.   

Найбільш інноваційною формою навчання сучасності у всьому світі 

визнано дистанційне і електронне навчання. За рахунок своєї 

демократичності дистанційне навчання діє за принципом –навчатися будь- 

чого, відсутність територіальних обмежень, часові обмеження. Реалізація 

елементів інформатизації сприяє отриманню позитивних результатів за 

короткий проміжок часу, моделюванню різноманітних ситуацій, доступу до 

навчальних матеріалів, обмін досвідом та різноманітними матеріалами, тому 

цей процес є перспективним, ефективним, зручним та  якісним. Безумовно, 

для реалізації  дистанційного навчання необхідно здійснити відповідні кроки, 

а саме технічна забезпеченість, бажання та вміння викладацького складу 

забезпечити навчальний процес. Крім того повинен бути взаємозв’язок між 

викладачем і студентом, зусилля допоміжних підрозділів та адміністрації. В 

умовах стрімкого розвитку інформаційних та комунікаційних технологій 

прискорюється формування єдиного відкритого освітнього простору, що 

буде своєрідним поштовхом для модернізації вітчизняної освіти.     

З метою виявлення залежності між показником розвитку глобальної 

мобільності освітніх послуг та рівнем інформатизації, нами було використано 

кількісний та якісний методи аналізу факторів. Кількісний аналіз можливо 
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провести шляхом побудови регресійної моделі (рис. 1.5). Показник обсягу 

чистого притоку іноземних студентів до країн світу використано в якості 

залежної змінної (У). Регресійний аналіз показників проведено для світових 

показників, кількість спостережень при побудові моделі  14, тобто показники 

за період 1999–2012 рр. Було вилучено фактори, між якими є лінійна 

залежність 

 

   

 

   

   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

   

Рис. 1.5. Алгоритм факторного аналізу рівня міжнародної мобільності 

студентів  

Побудовано автором 
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Вибір результативної ознаки (Y) та системи факторних 
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Результативна ознака Y 

Чистий притік студентів 

Відбір факторів xi 

 

ФАКТОРИ 

- чистий притік міжнародних студентів країн світу; 

- витрати на науково-дослідні роботи (% ВВП); 

- обсяг наукових публікацій; 

- ВВП на душу населення; 

- частка користувачів Інтернету, %. 
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Для дослідження залежності розвитку мобільності сфери освітніх послуг 

від проникнення у неї інформаційних технологій, а також впливу на показник 

інших факторів було проведено кореляційний аналіз. 

Для розробки багатофакторної моделі розвитку глобальної мобільності 

освітніх послуг розроблено та апробовано сукупність прийомів і методів 

(рис.1.6).  
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Рис. 1.6. Алгоритм економетричного моделювання міжнародного 

експорту послуг вищої освіти залежно від факторів динаміки (етап 3-4 

алгоритму системного багатофакторного побудови моделі) 

Побудовано автором 

Формування рівнів ряду динаміки: 

Y(t)=f(t)+u(t) 

Етап постановки: 

визначення цілей, завдань, діагностика проблеми, аналіз 

досліджуваного явища 

Підготовка створення моделі: 

відбір факторів дослідження, вибір виду моделі 

 

Етап інформаційний: 

формування статистичної бази дослідження 

Перевірка на  

адекватність             

 

Прогнозування 
Підбір інших 

факторів 

дослідження 
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Ці методи дозволяють отримати результати з метою побудови моделей, 

які можна використовувати для прогнозу розвитку міжнародного експорту 

послуг вищої освіти. 

 Таким чином, проведений аналіз регресійної моделі показав, що рівень 

інформатизації суспільства та витрати на науково-дослідні роботи мають 

вплив на розвиток міжнародного експорту послуг вищої освіти. 

 

1.3. Критеріальний підхід до оцінки розвитку вищої освіти в 

глобальному вимірі 

 

Ефективність системи управління залежить від успішної реалізації 

завдання збереження фундаментальності вищої школи і відповідності 

потребам суспільства та держави, що відповідає світовим стандартам.  В 

сучасному світі актуальним постає питання підвищення якості вищої освіти у 

світлі відкритості освітніх систем і тенденцій до створення єдиного 

освітнього простору. Якість підготовки фахівців залежить від багатьох 

факторів, і в підсумку визначається результативністю вищої школи, 

здатністю розв’язувати проблеми зайнятості населення, рівня добробуту, 

забезпечення трудовими ресурсами суспільства й економіки. Для побудови 

оптимальної моделі ефективного управління якістю освіти необхідно 

враховувати рівень її інерційності. Як в Україні, так і у більшості розвинених 

країн основним інструментом контролю якості вищої освіти   акредитація. 

Акредитація передбачає відповідність змісту навчальних планів і програм 

державним стандартам, аналіз інформаційної бази навчального процесу, 

якості підготовки за результатами підсумкових атестацій, наявності умов для 

професійної підготовки фахівців, обсягу наукових досліджень, науково-

методичної роботи, складу науково-педагогічного персоналу, а процедури її 

проведення визначаються нормативними документами і здійснюються 

державними органами або незалежними агентствами. Внаслідок чого 

здійснюється перевірка ВНЗ із використанням певних критеріїв, проте  не 
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передбачається  можливість порівняння навчальних закладів між собою, 

аналітичних і прогнозних оцінок. 

На думку В. Кісс, окрім акредитації, як інструменту контролю якості 

вищої освіти, можливо виокремити аудит [240]. Автор зазначає, що за 

допомогою аудиту визначається ефективність функціонування систем 

планування і прийняття рішень у ВНЗ, оцінюються система управління, 

кваліфікація персоналу, а також системи внутрішнього контролю якості. На 

основі проведення періодичних перевірок підсистем вищої школи, аудит 

припускає констатацію певних показників освітнього процесу. Він 

еквівалентний моніторингу якості, який регламентований відповідними 

державними стандартами і передбачає спостереження, відстеження, вимір і 

випробування через певні проміжки часу з метою регулювання або 

управління процесами [36, с. 11-12]. 

В. Зінченко підкреслює, що моніторинг дозволяє здійснювати 

багаторівневу оцінку ВНЗ у сфері забезпечення якості підготовки й надавати 

інформацію для вироблення стратегії подальшого розвитку вищої школи. 

Різновидом моніторингу можна вважати внутрішній контроль або 

самооцінку, які проводяться закладом освіти для аналізу змін різних 

параметрів. Слід зазначити, що невід'ємними частинами управлінської 

діяльності щодо забезпечення якості є аудит і моніторинг. Проте 

використання цих сучасних інструментів має досить великі обмеження, які 

пов'язані з недостатньою об'єктивністю оцінок через вплив суб'єктивного 

фактора, відсутністю чітко визначених критеріїв, необов'язковістю 

здійснення [51, с. 251]. 

Крім аудиту й акредитації, використовується оцінка освітньої системи, 

основним призначенням якої є зіставлення різних ВНЗ між собою й 

оцінювання ступеня конкурентоспроможності, також її застосування 

передбачає  усунення наведених вище недоліків. 

В. Кісс звертає увагу, що ця процедура регулярно проводиться у 

більшості країн Європи [240]. Порівняння СВО (систем вищої освіти) за 
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різними критеріями дозволяє виявити сильні і слабкі сторони національних 

освітніх систем у контексті їх відповідності базовим освітнім стандартам, 

здатності задовольняти споживачів освітніх послуг, одержання достовірних 

рейтингових балів, визначення динаміки змін. Учений підкреслює, що 

проведення оцінки пов'язані з вибором універсальних критеріїв, які 

дозволяють на основі різноманітної вхідної інформації (статистичних даних, 

експертних суджень, опитувань учасників освітнього процесу, що включають 

студентів, викладачів і роботодавців) забезпечити контроль діяльності ВНЗ, 

виявити проблеми в освітній сфері, підвищити ефективність функціонування, 

об'єктивно зіставляти різні системи вищої освіти. 

О. Родіонов зазначає, що впровадження процесного підходу до 

управління СВО обумовлюється методологією міжнародних стандартів 

управління якістю. Науковець підкреслює, що «розвиток інструментарію 

управління якістю вищої освіти вимагає механізмів управління, які б 

функціонували на політичному і процесному рівнях планування та прийняття 

рішень» [151, с. 6]. 

Найважливішими при аналізі діяльності освітніх установ є показники, 

що відображають кваліфікацію та ефективність роботи педагогічних кадрів. 

О. Васильєва, досліджуючи якісні характеристики викладацького складу, 

використовує основні критерії результативності та перспективності [151, 

с. 76]. Ця методика дозволяє аналізувати один із важливих показників 

функціонування ВНЗ – кваліфікацію кадрового складу, вихідною 

інформацією слугують дані самооцінки, експертні оцінки й опитування 

студентів. Недоліками застосування цієї методики можна вважати 

суб'єктивізм, обмеженість використання, високу похибку, відсутність 

універсальності. 

Оскільки  система освіти належить до динамічних явищ,  при проведенні 

оцінки необхідно враховувати зміну параметрів освітніх процесів у часі. 

Деякі науковці пропонують оцінювати розвиток навчального закладу за 

інтегральними показниками динаміки, які охоплюють обсяги діяльності, 
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ресурсне забезпечення і результативність навчання [21, с. 253]. На думку Л. 

Волощук і К. Ганєва, які  стверджують, що такий прийом є універсальним і 

надає керівництву узагальнену оцінку динаміки розвитку освітньої сфери. 

Використання великої кількості статистичного матеріалу, безсумнівно, є 

позитивною рисою зазначеного підходу, що забезпечує чиник індексу 

розвитку ВНЗ. Водночас, констатація зміни досліджуваних величин і 

невизначеність критеріїв, за якими би проводився аналіз, робить його 

результати недостатньо інформативними для прийняття рішень. 

Запропонований  спосіб оцінки має низку недоліків, а саме:  різноманітність і 

велику кількість вихідних показників, використання яких збільшує 

трудомісткість обробки даних та ускладнює порівняння освітніх установ, 

внаслідок чого обмежуюється сфера застосування цієї методики. 

При побудові моделі комплексного оцінювання ВНЗ на основі 

процесного підходу не було акцентовано увагу на відсутності критерію 

якості роботи науково-педагогічних працівників як одного з головних 

факторів, що свідчить про рівень викладання [172, с. 223]. Отже, 

О.Чернишова і О. Пятковський розробили алгоритм оцінки діяльності 

викладачів в аспекті управління якістю освіти і створення оптимальних умов 

навчання студентів. Ефективність роботи і рівень кваліфікації 

обчислювалися за допомогою інтегральних величин, що включають окремі 

показники, які всебічно відображають підсумки роботи за кожним 

напрямом [186, с. 189]. Дослідники С. Єрмак та В. Дрижак побудовали 

систему показників рейтингового оцінювання результативності творчої 

індивідуальної і колективної праці викладачів. На основі набраних 

викладачами балів за різні види діяльності згадані вище вчені розробили 

методику кількісної та якісної оцінки науково-педагогічних здібностей і 

мотивації до науково-дослідної роботи [42]. 

Універсальним критерієм, який охоплює різні аспекти діяльності вищої 

школи, запропоновано – інерційність. Рівень інерційності при порівнянні 

освітніх систем відображає результативність вищої школи та якість 
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підготовки фахівців. Інерційність як критерій оцінки є більш глобальним та 

об'єктивним показником, яка використовує не тільки рейтингові оцінки як 

один із складових механізмів обчислення, але й постійно оновлені фактичні 

дані статистики, позбавлена будь-якого суб'єктивізму і може бути практично 

використана у конкретно заданому часовому проміжку.  

За допомогою методу «ідеального університету» знаходиться величина 

інерційності на основі статистичної і рейтингової інформації, базується на 

порівнянні основних показників функціонування системи із так званими 

еталонними. Беручи за основу модель «ідеальної освітньої системи», або на 

більш низькому рівні «ідеального ВНЗ», співвідношення показників 

дозволить приблизно оцінити стан вищої школи і зробити висновок про 

величину її інерційності. Отже, оцінювання якості досліджуваної освітньої 

системи буде співвідноситися із граничними значеннями. Виправданість 

такої оцінки визначається фактичним порівнянням освітніх систем і 

наочністю використання відносних величин. Проте вибір «ідеальної системи 

вищої освіти» і критеріїв порівняння є основними труднощами цього методу 

[169]. 

Подібний підхід був використаний О. Єлісєєвою і Т. Тарасенко для 

оцінки якості освітніх послуг в Україні. Учені на основі когнітивного 

моделювання запропонували зіставляти модель еталонної якості з фактичним 

співвідношенням темпів зростання того чи іншого показника [41, с. 243]. 

Зазначена методика має низку переваг, а саме:  використання різноманітних 

рейтингових оцінок, які характеризують освітню сферу, і обчислення індексу 

якості розвитку освітніх послуг. Проте має і недоліки: обмеженість 

застосування рамками національної освітньої системи, невизначеність 

поняття «еталонна якість» і, відповідно, труднощі практичної реалізації. Для 

усунення недоліків автори пропонують послідовність оцінних процедур 

методом «ідеального університету», яку умовно можна поділити на кілька 

етапів, а саме визначення сукупності показників порівняння для 

досліджуваних освітніх систем; сукупність показників формується із 
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факторів, які впливають на якість освіти або її інерційність; вихідними є 

статистичні дані, рейтингова інформація, що включає експертні оцінки, 

думку роботодавців, викладачів і студентів. Ці дії формують порогові або 

еталонні значення, які використовуються на наступних етапах. З 

урахуванням мети оцінки діяльності ВНЗ, вибір «ідеального університету» 

або «ідеальної освітньої системи» повинен проводитися залежно від 

розглянутого рівня. В Україні для вищого навчального закладу оцінні 

процедури можуть проводитися стосовно світової, європейської, 

національної, регіональної, профільної або відомчої освітніх систем. 

Індикаторами  можуть бути групи показників, що характеризують складові 

інерційності освіти: економічна маса, зовнішні впливи і часові параметри. 

Кількісні та якісні показники характеризують економічну масу.  Кількісними 

показниками є: кількість ВНЗ, контингент студентів, обсяг фінансування, 

кількість викладачів та іноземних студентів, об'ємні характеристики 

освітньої інфраструктури. До якісних показників відносять: рівень 

викладання, забезпеченість ресурсами, результативність підготовки 

випускників і науково-дослідної діяльності. Ступінь автономності ВНЗ або 

рівень децентралізації системи в цілому, на думку автора, є  важливою 

якісною характеристикою, яка відображає систему управління. На освітню 

систему впливають зовнішні чинники, що обумовлені геополітичними і 

зовнішньоекономічними змінами в сучасному світі, головним з яких 

вважається глобалізація вищої освіти. Глобальні освітні тенденції спрямовані 

на пошук нових форм взаємодії і співробітництва між національними 

освітніми системами. Розвиток вищої освіти і різних форм дослідної роботи, 

в умовах глобалізації сприяє одержанню загальних переваг для країн із 

різним рівнем розвитку. Автор виокремлює низку процесів, які характерні 

освітній системі в умовах глобалізації. Це, насамперед, інтернаціоналізація та 

інтеграція в освіті, інформатизація вищої школи, комерціалізація та інновації 

в освітній сфері. Вони є взаємозалежними між собою і можуть розглядатися 

як рушійні сили розвитку системи вищої освіти на сучасному етапі [169]. 
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Підходи до оцінювання діяльності ВНЗ шляхом обчислення інерційності 

освітньої системи визначають її величину у чисельному вираженні і можуть 

використовувати її в аналітичній роботі з оптимізації управління вищою 

школою. Ймовірність отриманої величини внаслідок застосування цього  

підходу визначається похибкою вихідних оцінок і джерел даних, а  отримана 

характеристика якості освіти дозволяє у загальному вигляді порівнювати 

різні ВНЗ й освітні системи. Використовуючи наведений методичний 

інструментарій з оцінки результативності функціонування системи вищої 

освіти, можна побудувати адекватну модель управління вищою школою із 

урахуванням інерції процесів в освітній сфері (рис.1.7). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.7. Модель управління вищою школою із урахуванням інерції процесів 

в освітній сфері 

Наведений методичний інструментарій з оцінки результативності 

функціонування системи вищої освіти можна використовувати для 

оптимізації управління вищою школою з урахуванням інерції освітніх 

процесів. 

Початок ХХІ ст. ознаменувався стрімкими глобальними процесами, які 

обумовлені об'єктивними тенденціями, що включають прагнення кожної 
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держави використовувати переваги соціогуманітарних перетворень для 

забезпечення належного рівня свого розвитку. 

Крім економічної інтеграції, глобалізація також визначає рух світового 

співтовариства шляхом всебічного розвитку, взаємодії, уніфікації і 

гармонізації освіти. 

На думку низки науковців, зокрема, О. Чабала, Г. Товканець, Г. 

Петрович, І. Утюжок, глобалізація освіти включає в себе певні аспекти  

(рис.1.8). 

 

Г
л
о
б

ал
із

ац
ія

 с
и

ст
ем

и
 в

и
щ

о
ї 

о
св

іт
и

 

Інтернаціоналіза

ція, інтеграція 

Комерціалізація 

Вестернізація 

Інформатизація 

 

Рис. 1.8.  Характерні ознаки глобалізації системи вищої освіти 

Складено автором на основі [1; 39; 54; 95; 117; 177] 

 

Академічна мобільність як ознака інтеграції – досить інформативний 

показник і відображає в кількісній формі ефективність освітньої системи. Із 

усіх величин, що характеризують інтеграцію, цей показник  найбільш 

доступний. За даними Державної служби статистики України, існують такі 

дані про навчання іноземних студентів, як загальна кількість і розбивка за 

країнами, кількість прийнятих на початковий цикл навчання, кількість 

випускників після завершення повного циклу навчання [19, с. 92]. 

Обмін між вищими навчальними закладами програмами, 

мобільність; розробка і впровадження спільно розроблених 

програм; участь у міжнародних проектах у галузі освіти, 

демократизація освітньої політики, кредитно-модульна 

система, інновації. 

 Перетворення вищої школи на галузь, яка є привабливою 

для інвестування і приносить прибуток; конкуренція між 

постачальниками освітніх послуг як усередині держави, так 

і між «транснаціональними інституціями» 

 

Процес  експансії західної моделі суспільства і 

пристосування світу до неї, приєднання держав до 

Болонського процесу 

Рівень інформатизації СВО визначає критерії одержання 

якісної освіти 
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М. Терованесов пропонує визначити величину академічної мобільності,  

використовуючи систему мультиплікаторів, які показують співвідношення 

між базовою величиною і яким-небудь показником. Базовим показником 

автор пропонує  використати  загальну кількість студентів. Таким чином, 

індикатор академічної мобільності розраховується за формулою: 

                                            ,                                             (1.1) 

де Mam – мультиплікатор академічної мобільності; 

k – кількісний показник (кількість іноземних студентів); 

nb – загальна кількість студентів. 

Ці величини можуть бути перетворені на мультиплікатори, які 

наводяться у відносному вигляді. З огляду на це, рівень інтеграції, що 

відображає академічну мобільність, міжнародне співробітництво в освітній і 

науковій сферах обчислюється за формулою: 

                                                ,                                             (1.2) 

 

де Mi – мультиплікатори, що характеризують міжнародне 

співробітництво в освітній і науковій сферах. 

Для оцінювання інформатизації освітньої сфери також можна 

використовувати статистичні дані і рейтингові індикатори. Проте недолік  

використання статистичних показників полягає в тому, що вони не дають 

достовірної картини внаслідок швидких змін, що відбуваються в 

інформаційній сфері. 

Різноманітні критерії та індикатори рейтингів дозволяють всебічно 

порівняти освітні системи різних країн. Достатня кількість вихідних даних 

дає можливість обчислити індикатор комерціалізації системи вищої освіти  

як оцінний мультиплікатор, що включає рейтингові показники: 

                                            ,                                    (1.3) 

 

де Mi – i – мультиплікатор, що відображає рейтингові показники 

конкурентоспроможності; 
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gi – компенсатор ризику.  

Для врахування факторів, що впливають на конкурентоспроможність 

вищої освіти,  вводяться  компенсатори. Для оцінювання величини рушійних 

сил розвитку системи вищої освіти, на думку автора, доцільне обчислення 

індикаторів, що відображають основні процеси глобалізації вищої 

школи [169].  

Підвищення прозорості діяльності вищих навчальних закладів та їх 

навчальних програм активізує і розвиває Болонський процес, зокрема через 

механізм  забезпечення  якості  в  європейських  університетах  та  через  

інструменти, призначені для полегшення його реалізації. Водночас значно 

зростає кількість міжнародних і національних рейтингів і класифікацій, які 

розглядаються як крок на шляху до більшої прозорості. Такі ініціативи часто 

є відкритими для суспільства і тому впливають на прийняття рішень у сфері 

вищої освіти як урядів, міністерств освіти, так і ВНЗ. 

Виникнення та розповсюдження рейтингів університетів у перше 

десятиліття ХХІ ст. вважається проявом і наслідком глобалізації. 

Насамперед, рейтинги поширилися в таких країнах, як Велика Британія, 

країни Азійського та Тихоокеанського регіону, із приватним і конкурентним 

університетським секторами, а потім стали вживатися у таких країнах, як 

Німеччина, Італія, Іспанія, де домінують державні університети [250, с. 50]. 

Внаслідок застосування світових рейтингів вищу освіту розглядають як 

єдиний глобальний ринок, що складається з відносно однакових інституцій, 

які можна розмістити в ієрархічній послідовності. 

У цьому напрямку Європейська  асоціація  університетів  (ЄАУ)  

активно проводить дослідження, аналізуючи існуючі рейтинги, їх основні  

методики, і, таким чином, надає своїм членам інформацію про те, як  

інтерпретувати результати цих рейтингів. ЄАУ спільно з Дублінським 

технологічним університетом, Французькою конференцією ректорів та 

Латвійським центром академічної інформації щаснували спеціальний проект 

«Рейтингування інституційних стратегій і процесів». Автори виявили, що все 
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частіше ефективність університетів вимірюється  за допомогою рейтингів, які 

розробляються урядовими і/або комерційними установами як на 

національному, так і на міжнародному рівнях.  

З моменту започаткування в Шанхаї Академічного рейтингу 

університетів світу (ARWU) у 2003 році глобальні рейтинги стали істотним 

чинником, що впливають на вищу освіту загалом, а також на вищі навчальні 

заклади і на громадську думку про вищу освіту. У Шанхайському рейтингу 

не використовують суб’єктивні дані, наприклад, експертну оцінку або дані, 

що надають самі університети. Ще одним аргументом на користь вживання 

показників саме наукової діяльності є той факт, що наука визначає репутацію 

університету та є широковживаною характеристикою [233, c. 124]. Отже, 

головним показником успішності наукової діяльності стають публікації та 

цитування з природних, соціальних і гуманітарних дисциплін: 20% оцінки 

Шанхайського рейтингу складають цитування в провідних наукових 

журналах, 20% – статті в журналі «Наука та природа»; 20% – знаходження в 

списку найбільш цитованих дослідників Томсона (Thomson/ISI Highly Cited 

researchers), інші 30% загального балу надає кількість Нобелівських лауреатів 

з природничих наук й економіки, а також кількість нагороджених медаллю 

Філдза в галузі математики, які навчалися чи працюють в університетах, що 

оцінюються. І наостанок, 10% рейтингу визначаються шляхом поділення 

нарахованих балів на кількість персоналу, зайнятому в науці [233, c. 124]. 

Також міжнародно визнаним є щорічний рейтинг університетів Таймз 

(Times Higher Education rankings of universities), який був запроваджений у 

2004 р. Якщо їх порівняти, то рейтинг Таймз виявиться більш «національно 

плюралістичним», оскільки, наприклад, у 2007 р. до двадцятки найкращих 

університетів рейтингу Таймз входили 13 американських університетів, 4 

університети з Великої Британії та по одному університету з Канади, Японії, 

Китаю й Австралії. Відповідно, до двадцятки перших університетів 

Шанхайського рейтингу, наприклад у  2007 р., входили 17 університетів 

США, 2 – з Великої Британії та 1 – з Японії [233, c. 123]. Таймз приділяє 
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велику увагу репутації університету й рівню інтернаціоналізації, що надає 

перевагу університетам з Великої Британії. 40% оцінки якості Таймз 

припадає на міжнародну експертну оцінку професіоналів з освіти, 10% 

оцінки надає опитування роботодавців, 5% – кількість іноземних студентів і 

5% – кількість іноземних спеціалістів. Якість навчання визначається через 

співвідношення кількості студентів до кількості викладачів. Останні 20% 

визначаються показниками наукової діяльності. Оцінювання, проведене за 

такими показниками, знижує кількість американських університетів у 

«найкращій сотні» з 54 до 31. Таким чином, щоб покращити результати 

рейтингу Таймз, необхідно вдосконалити університетський маркетинг, 

залучати більше іноземних студентів та знизити показник кількості студентів 

на одного викладача, можливо, за рахунок науки. 

Крім того, необхідно згадати і такі рейтинги, як Вебометричний рейтинг 

університетів світу Національної дослідницької ради Іспанії (Іспанія, 2004), 

рейтинг Тайванського національного університету (Тайвань, 2007), 

Лейденський рейтинг Центру науки і технологічних досліджень  

Лейденського університету (Нідерланди, 2008),  рейтинг журналу SCImago 

(Іспанія, 2009), світовий рейтинг університетів QS (Велика Британія, 2010) та 

ін.  

Безумовно, важливу роль відіграють і національні рейтинги, однак вони 

є не настільки розвиненими і показовими. Основних користувачів рейтингів 

дослідники поділили на дві групи:  

– зовнішні (уряд і державні органи у сфері вищої освіти, ВНЗ-партнери,  

іноземні студенти та їх батьки тощо);  

– внутрішні (управлінські органи ВНЗ, їх працівники і студенти).  

Для уряду така інформація є корисною, оскільки рейтинг ВНЗ умовно 

співвідноситься з конкурентоспроможністю національного сектору вищої 

освіти: у розвинених країнах рейтингам приділяється більше уваги, 

вивчається їх вплив на зацікавлених осіб.  

До найбільш відомих глобальних рейтингів відносять такі (табл. 1.10).  
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Таблиця 1.10 

Глобальні рейтинги, що характеризують рівень інтеграції 

 
Рейтинг Критерій Індикатор Джерело 

Рейтинг ВНЗ 

Великої Британії 

за версією 

«Times» 

Міжнародне 

визнання 

Частка іноземних 

викладачів та 

іноземних студентів 

Профільні 

міністерства, 

статистичних 

установ (напр. 

Higher Education 

Statistics Agency у 

Великій Британії), з 

Інтернет-ресурсів 

Шанхайський 

рейтинг 

університетів 

світу (ARWU) 

Наукова праця Кількість статей, 

опублікованих у 

журналах Nature і 

Science за попередні 

5 років 

Nature (журнал), 

http://www.nature. 

com/ nature/in 

dex.htm 

«Новий 

глобальний 

рейтинг 

світових 

університетів» 

(Росія) 

Міжнародна 

діяльність 

Членство вищого 

навчального закладу 

в міжнародних 

академічних 

асоціаціях. 

Частка іноземних 

студентів серед 

студентів 

навчального закладу 

Інформація 

надавалася 

університетом 

/надходила з 

веб-сайту 

університету, інших 

джерел 

Рейтинг 

українських 

ВНЗ «Софія 

Київська» 

Міжнародні 

зв'язки 

ВНЗ, які приділяють 

найбільшу увагу 

розвитку 

міжнародних зв'язків 

у галузі освіти 

Опитування молоді 

й 

експертів 

Рейтинг 

українських 

ВНЗ МОН 

України 

Досягнення на 

міжнародному 

рівні 

Міжнародні зв'язки, 

досягнення 

студентів на 

міжнародному  рівні 

Інформація МОН 

України 

Складено автором на основі [233,266,252] 

Крім того, високі рейтингові позиції ВНЗ підкреслюють національне 

визнання і сприяють позиціонуванню країни на міжнародному рівні, що 

особливо важливо для залучення міжнародних  інвестицій, а також іноземних 

студентів. 

На думку дослідників, активними користувачами є студенти, особливо 

іноземні. Вибір студента є складним і комплексним рішенням: хоча глобальні 

рейтинги допомагають підвищити визнання провідних університетів, це 

відіграє лише другорядну роль в остаточному виборі навчального закладу. 
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Значний інтерес рейтинги становлять для керівництва ВНЗ, проте ними вони 

використовуються вибірково, залежно від стратегічних напрямів розвитку.  

Одним із найбільш об'єктивних рейтингів у світі вважається 

Шанхайський рейтинг, який системно підходить до оцінки університетів. 

Починаючи з 2003 року, Academic Ranking of World Universities (ARWU) 

щорічно представляє Топ-500 світових університетів [194]. У 2014 році 

Китайський університет Цзяо Тун опублікував рейтинг 500 кращих 

університетів (табл. 1.11 ).  

Таблиця 1.11 

Перша десятка університетів за Шанхайським рейтингом 
Місце ВНЗ Країна Національний 

рейтинг 

Бали 

1 Harvard University США 

 

1 100 

2 Stanford University США 

 

2 72,1 

3 Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) 

США 3 

 

70,5 

4 University of California-

Berkeley 

США 4 70,1 

5 University of Cambridge  Велика Британія 1 69,2 

6 Princeton University США 5 60,7 

7 California Institute of 

Technology 

США 6 60,5 

8 Columbia University США 7 59,6 

9 University of Chicago США 8 57,4 

10 University of Oxford Британія 2 

 

57,4 

Cкладено автором на основі [194] 

Як і у 2013 році, університети США домінують в рейтингу. Дванадцятий 

рік поспіль незмінним лідером залишається Гарвардський університет, а 

перша двадцятка нараховує 16 американських університетів. 

Ефективним інструментом забезпечення якості вищої освіти є 

застосування рейтингів вищих начальних закладів. До базових ознак 

визначення якості вищої освіти можна віднести: ефективність політики 

зарахування у студенти та успіхи випускників у працевлаштуванні та 

кар’єрному рості. Таким чином, використання рейтингових таблиць 
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призводить до розмежування вищих навчальних закладів за якістю освіти, 

виділення групи елітних університетів, формування ієрархічного ринку 

освіти. 

Найпопулярніший рейтинг університетів у світі, розроблений для 

зручності студентів, є QS World University Rankings. Базовими показниками 

рейтингу є: академічна репутація (40% оцінки), репутація серед роботодавців 

(10%), співвідношення кількості викладачів та студентів (чим менші групи, 

тим якісніше викладання) (20%), цитованість наукових праць у Scopus (20%) 

та частці іноземних студентів й викладачів (5%+5%).  

Перше місце у світовому рейтинг-листі, як і в попередні роки, посів 

американський Massachusetts Institute of Technology. Друге – британський 

University of Cambridge, третє – Imperial College London. За трійкою лідерів 

розташувалися Harvard University, University of Oxford, University College 

London, Stanford University, California Institute of Technology, Princeton 

University та Yale University. Загалом, світовими лідерами за показниками 

університетської освіти традиційно залишаються американська та британська 

освітні системи, що мають 28 та 19 своїх представників у тор-100 світового 

рейтингу. Для перших 400 університетів є власний номер у рейтингу, інші 

ВНЗ включаються до груп. Крім того, до рейтингу включено 6 українських 

вищих навчальних закладів, два з яких включено до Тор-500 списку, що є 

певним прогресом для національної освітньої системи України. У новому 

рейтингу QS 2015/16  КНУ імені Тараса Шевченка посідає 421-430 місце, що 

є кращим результатом серед українських ВНЗ. Окрім того, вперше в своїй 

історії Харківський національний університет ім. Каразіна отримав позицію 

від (481 – 490). Покращив власні позиції в QS World University Rankings й 

Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут», 

діяльність якого оцінена категорією 551-600 (601-650). Вперше рейтингом 

враховані показники діяльності Сумського державного університету, який 

розташувався у категорії (651-700). Також до QS World University Rankings-

2014/15 увійшли Донецький національний університет та НТУ «Харківський 
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політехнічний інститут», який вперше включено до світового рейтингу. Ці 

навчальні заклади розташувалися у категорії 701+ [252]. 

 За даними Британської міжнародної компанії Quacquarelli Symonds (QS) 

World University Rankings 2013/2014, до топ-50 вишів 20 країн Європи і 

Центральної Азії, що розвиваються, увійшли Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка та Національний технічний університет 

«КПІ» (39 і 48 місця). Усього аналізуються дані 500 вишів. Загальний бал 

обчислювався на 30% з оцінки наукової репутації закладу, 20% – репутації 

серед роботодавців, 15% – співвідношення професорсько-викладацького 

складу, 10% – співвідношення робіт, написаних на кожному факультеті, 10% 

– індексу цитованості в мережі, 5% –  наукових знань викладацького складу, 

5% – цитованості праць і по 2,5% – кількості іноземних факультетів та 

студентів. Слід зазначити, що до переліку з 150 ВНЗ потрапили ще кілька 

українських закладів: Харківський національний університет імені Н.П. 

Каразіна (55), Сумський державний університет (89), Національний 

технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (93), 

Національний університет «Львівська політехніка» (96), Донецький 

національний університет (98) [35]. 

Проте кожен рейтинг розглядається  відносно своєї методології та мети 

створення. Шанхайський рейтинг, наприклад, створювався, щоб вимірювати 

наскільки вдало китайські університети активізують та популяризують свої 

дослідження та, відповідно, чи наздоганяють світових грандів. Саме тому у 

цьому рейтингу 90% оцінки важить саме наука, з них половина дається за 

Нобелівських лауреатів та публікації у двох найпрестижніших наукових 

виданнях світу Science та Nature. Рейтинг QS, до якого потрапили українські 

ВНЗ, складається компанією Quacquarelli Symonds, що постачає інформацію 

про освіту за кордоном. Тому половину оцінки у цьому рейтингу складає 

опитування університетських працівників та роботодавців зі всього світу. У 

свою чергу рейтинг університетів від Times Higher Education є певною мірою 

сумішшю репутаційного рейтингу та рейтингу популяризації результатів 
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досліджень. Аналіз діяльності навчальних закладів складається з 13 

показників. Основними оціночними критеріями є: міжнародна студентська та 

викладацька мобільність, кількість міжнародних стипендіальних програм, 

рівень наукових досліджень, внесок в інновації, цитованість наукових статей, 

рівень освітніх послуг тощо. Отже, як і в попередніх рейтингах, лідерами 

списку є ВНЗ США, Великої Британії, Німеччини. Плідним видався рік для 

ВНЗ Азії, до ТОП – 200 ввійшли 24 азійських університети, окрім того до 

ТОП – 25 світових університетів ввійшли Токійський університет і 

Національний університет Сингапура [14]. 

На нашу думку, слабкою ланкою багатьох вітчизняних університетів 

залишаються їхня інформаційна закритість та недостатня маркетингова 

позиція, що проявляється через обмеження контактів з громадськістю та 

пасивністю в наданні інформації, що суперечить запитам глобального ринку, 

який є конкурентним середовищем. 

Інформація рейтингових таблиць корисна для діяльності ВНЗ, а саме для 

поширення інформації до основної  цільової  групи  перспективних  

студентів, а також до інших зацікавлених осіб, аналізу  власної інституційної 

діяльності та діяльності ВНЗ-партнерів й конкурентів, здійснення 

порівняльного аналізу, супроводження діяльності та надання інформації для 

прийняття рішень, формування маркетингової політики. 

Дослідники з’ясували, що рейтинги впливають на основні категорії 

інституційних процесів у ВНЗ, а саме на механізми моніторингу рейтингових 

даних, уточнення інституційного профілю та адаптацію основних видів 

діяльності, підвищення  ефективності  збору  даних  та  моніторингу  роботи 

організації, покращення інституційного іміджу. Багато ВНЗ вже створили  

спеціальні структурні одиниці, які відповідають за моніторинг рейтингових  

позицій та їх динаміку. Важливо, що рейтингова активність поєднується із  

забезпеченням  якості  освітніх  послуг  та  менеджментом  установи,  її  

стратегічним плануванням та інституційними дослідженнями. Рейтинги 

сприяють більш чіткому і конкретному визначенню основних напрямів 
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діяльності ВНЗ, що підвищує їх ефективність. З цієї точки зору,  

університети,  які  зазначені  лише  у  локальних  чи  регіональних рейтингах, 

докладають більше зусиль для виходу на міжнародний  рівень. Крім того, 

рейтинги є своєрідним інструментом для інституційного самопізнання і 

планування, який сприяє підвищенню інформованості про важливість 

визначення певних показників в управлінських цілях. Провідні європейські 

навчальні заклади інвестують кошти у збір даних шляхом модернізації 

існуючих процесів для стратегічного управління на основі  фактичних даних.  

Наостанок, рейтинги спонукають ВНЗ  приділяти більше уваги комунікації та 

маркетинговій діяльності з метою підвищення інституційного визнання. Це, 

як правило, включає в себе згадування дослідниками своєї інституційної 

приналежності при публікації результатів наукових праць, розробку нового  

корпоративного стилю, підвищення  якості  рекламних  матеріалів  та  

налагодження  контактів з рейтинговими організаціями [250]. 

Отже, рейтинги стали загальновизнаним засобом підтвердження якості 

діяльності вузів майже в усьому світі, у першому десятилітті ХХІ ст., хоча 

методологічна основа рейтингів викликає багато нарікань у спеціалістів. Як 

правило, найвідоміші рейтинги оцінюють передусім наукову діяльність 

університету і практично жоден з рейтингів не оцінює результати навчальної 

роботи, тобто нові знання, здобуті студентами протягом навчання. Тож, для 

отримання об’єктивної картини, ВНЗ краще порівнювати за окремими 

показниками – напрямами роботи, навчальними дисциплінами тощо. 

Передусім рейтинги допомагають краще зрозуміти динаміку середовища  

вищої освіти як на національному, так і на міжнародному рівнях, особливо в  

умовах підвищення уваги до якості освітніх послуг та ефективності 

діяльності ВНЗ. Проте визначення точної ролі, яку рейтинги відіграють у 

формуванні  інституційних стратегій, є досить складним завданням через 

багатогранність діяльності ВНЗ і різноманітність факторів, що впливають на 

розробку їх стратегій. З технічної точки зору будь-яка організація, 

міжнародна або національна, може ініціювати складання рейтингу вишів, 
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оцінюючи їх за власними критеріями. При цьому впливовість того чи іншого 

рейтингу буде прямо залежати від ступеня розповсюдження його результатів 

засобами масової інформації різного рівня. 

 

Висновки до першого розділу 

 

 

Обґрунтовано, що в умовах розвитку сучасної цивілізації зростає роль 

особистості, інтелектуалізації національної економіки, швидкий розвиток 

сучасних технологій, а передумовами формування глобального ринку 

освітніх послуг є інформатизація суспільства, лібералізація ринків та   

посилення конкуренції між мега-регіонами за ринки збуту освітніх послуг. 

Зроблено висновок, що існуючі методичні підходи до визначення поняття 

«освітня послуга» залежать від мети і предмета досліджень науковців й 

доцільно виділити три основні дефініції поняття, а саме освітня послуга як 

процес, освітня послуга як сукупність знань, умінь, навичок та освітня 

послуга як товар. Визначено, що послуги вищої освіти як товар на 

глобальному ринку мають специфічні особливості: тривалість надання 

послуги; ліцензування послуг; конкурсний характер освіти. 

 В умовах глобалізації значно посилився  вплив зовнішнього середовища 

та міжнародної конкуренції на трансформацію національних систем вищої 

освіти, детермінанти розвитку змінюються, а домінанти розвитку вищої 

освіти в умовах глобального ринку визначають у своїй сукупності пріоритети 

трансформації систем освіти в контексті забезпечення їх міжнародної 

конкурентоздатності. Обґрунтовано, що освітні послуги в умовах 

глобального ринку доцільно розглядати як товар і аналізувати домінанти 

розвитку вищої освіти через призму макроекономічних змін національних 

економік у контексті набуття конкурентних переваг на глобальному ринку 

освітніх послуг. 

Сформовано основні етапи розвитку глобального ринку освітніх послуг, 

виокремлено сучасний стан ситуації. Доведено, що детермінанти та 
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домінанти розвитку сучасного Європейського ринку вищої освіти 

відповідають загальносвітовим тенденціям, і економічна інтеграція України 

до ЄС є важливою детермінантою розвитку вітчизняної вищої освіти шляхом 

її трансформації для забезпечення відповідності загальноєвропейським 

критеріям.  

Визначено, що для дослідження розвитку вищої освіти в глобальному 

вимірі використовуються загальні та спеціальні індикатори та показники. 

Критерії оцінювання стану розвитку та якості надання освітніх послуг 

формуються міжнародними інституціями, а їх звіти використовуються для 

визначення міжнародної конкурентоздатності університетів та інших вишів. 

Зроблено висновок, що в умовах глобалізації домінанти розвитку вищої 

освіти доцільно розглядати через призму зміни макроекономічних показників 

національних економік країн в контексті забезпечення їх міжнародної 

конкурентоздатності на глобальному ринку послуг. 

Матеріали та висновки цього розділу роботи були висвітлені в наукових 

статтях автора [127, c.26-31; 129, с. 86-94; 136, с.73-76; 142, с.63-65].  
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ  ДОМІНАНТ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІКИ  

  

2.1. Стан та тенденції розвитку глобального ринку освітніх послуг 

 

Світова економіка повільно виходить з найглибшої фінансової кризи 

новітніх часів. Однак, як свідчать показники продуктивності,обсяг інновацій, 

інвестицій та товарообігу супроводжується ризиками. Економічне зростання 

ще не є достатнім для того, щоб сприяти соціальному прогресу, насамперед 

через те, що це зростання розподіляється нерівномірно. Дійсно, соціальні 

втрати від кризи продовжують чинити сильний тиск, оскільки понад 46 

мільйонів людей залишаються без роботи, а відносна бідність вражає ще 

більшу кількість населення планети. У багатьох країнах розрив між багатими 

і бідними верствами продовжує збільшувати, рівень безробіття молоді 

залишається високим, а соціальні послуги є недосяжними для багатьох. Світ 

шукає способи стимулювання економічного зростання більш всеосяжним 

чином.  

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у своєму 

звіті «Погляд на освіту» наводить достовірні відомості про стан світового 

ринку освітніх послуг і беззаперечні докази значущості освіти у сприянні 

соціальному прогресу.  

За умови глобального ринку освітні послуги дедалі виразніше набувають 

ознак товару, що має високий попит у країнах з високим рівнем економічного 

розвитку. Найбільшим сегментом цього ринку є сегмент вищої освіти [141]. 

Специфіка споживання освітніх послуг полягає в тому, що їх «споживачами» 

можуть бути лише люди з базовою системою знань, тобто для людей 

неписьменних цей товар є недоступним. Незважаючи на багатовікову історію 

еволюції та розвитку систем освіти, нині існує велика нерівномірність якості 
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освітніх послуг та доступу до них в країнах з різним рівнем економічного 

розвитку.  

Як свідчить аналіз звітів ОЕСР, у глобальному просторі сформувалися 

мега-регіони з різним ступенем розвитку освітніх послуг (табл.2.1).  

 

Таблиця 2.1 

Рівень писемності в країнах світу у розрізі регіонів 

Регіон 

 

Дорослі (15+) Молодь (15 - 24) 

Неписемне 

населення, 

млн осіб 

Рівень 

писемності,% 

Неписемне 

населення, 

млн осіб 

Рівень 

писемності,% 

Світ 793,1 83,7% 127,3 89,3% 

Африка 215,3 63,3% 51,5 74,5% 

Північна Америка 17,3 95,8% 2,0 97,7% 

Південна Америка 22,5 91,9% 1,4 98,0% 

Азія 531,3 81,9% 71,6 90,2% 

Європа 4,9 99,2% 0,4 99,6% 

Океанія 1,8 93,1% 0,5 91,3% 
Складено автором на основі [226] 

 

У світі сформувалося чотири мега-регіони з високим рівнем писемності 

населення:  Європа (99,2 %),  Північна Америка (95,8%), Океанія (93,1%), 

Південна Америка (91,9%);  один мега-регіон зі середньосвітовим рівнем 

писемності – це Азія (81,9%) та Африка – мега-регіон з низьким рівнем 

писемності населення – 63,3%.  

У частині Африки, що розташована на південь від Сахари, коефіцієнт 

здобуття початкової освіти лише нещодавно становив 71%, навіть після 

значного приросту чисельності учнів, який почався в 2000 році близько 38 

млн дітей молодшого шкільного віку цього регіону ще досі не відвідують 

школу [226]. 

Характерною тенденцією для сфери загального рівня освіти 

залишається зростання потреб молодого покоління в базовій і вищій освіті. 

Проте спостерігаються  певні негативні наслідки поглиблення розриву між 

економічно багатими та бідними країнами.  
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По-перше, є група країн з надзвичайно низьким рівнем споживання 

освітніх послуг – це Індія, Китай, Бангладеш, Пакистан, Нігерія, Ефіопія, 

Бразилія та Єгипет (8 країн), де проживає більше двох третин з 793 млн 

неписьменних повнолітніх у світі.  

По-друге, у споживанні освітніх послуг у країнах з низьким рівнем 

економічного розвитку спостерігається ґендерна нерівність: з усіх 

неписьменних повнолітніх осіб дві третини становлять жінки. 

По-третє, регіонами з надзвичайно низьким рівнем грамотності 

населення залишаються – частина  Південної  і Західної Азії, частина Африки 

на південь від Сахари та арабські країни, де близько  третини чоловіків і 

половина жінок безграмотні. 

У всьому світі близько 570 млн дітей навчаються в школі, 83,7% 

населення є писемними, тобто ці люди здатні  споживати освітні послуги, які 

пропонуються ринком через систему освітніх закладів і ресурси Інтернету. 

Кількість молоді, здатної до сприйняття послуг у сфері освіти зростає – їх 

частка складає близько 89,3 %, така тенденція спостерігається у всіх мега-

регіонах світу. 

На підставі  узагальнення результатів досліджень, організованих 

ЮНЕСКО [68], які були оприлюднені на Світовій конференції з питань вищої 

освіти, виокремлено п’ять основних трендів сучасного  глобального ринку 

освітніх послуг: вплив економічних циклів, нерівність доступу до освітніх 

послуг, вплив демографічних факторів, вплив НТП, зростання приватної 

вищої освіти, підвищення мобільності студентів (рис. 2.1). 

Розвиток світової економіки, як відомо, супроводжується зміною 

економічних циклів, у межах яких темпи зростання національних економік 

змінюються під впливом сукупності ендогенних та екзогенних факторів. 

Окремі дослідники  (В. Томас, А. Дарешвар, Д. Кауфман, М. Дайламі) 

вважають, що рівень економічного зростання сучасних  країн значною мірою 

залежить від рівня людського розвитку, одним із вагомих критеріїв 

формування якого є освіта [192]. 
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Рис. 2.1. Сучасні тенденції розвитку глобального ринку освітніх послуг 

Складено автором на основі [68] 

Більшість дослідників стану ринку освітніх послуг зосереджуються на 

аналізі послуг як сукупності знань і навичок, форм і методів надання 

послуг [97; 145]. Поза увагою залишається вивчення домінант розвитку 

послуг як сектора глобальної економіки. Хоча багато науковців вважає, що 

продуктивність сектора освіти мало корелює зі станом економіки, досвід, 

накопичений за декілька останніх циклів економічного розвитку світової 

економіки доводить зворотне.  
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Зокрема, остання економічна криза зачепила всі сфери суспільного 

життя, в тому числі вона не обійшла і галузь освіти. У результаті багато країн 

та університетів відчули фінансові проблеми як у короткостроковій, так і, 

можливо, в середньостроковій перспективі, хоча тяжкість наслідків різниться 

поміж країнами. За оцінками аналітиків ринку, очікується, що найбільше від 

фінансової кризи постраждають країни з низьким рівнем економічного 

розвитку і тому наслідки фінансової кризи призведуть до змін у сфері 

освітніх послуг: 

по-перше, ймовірно для дослідницьких університетів будуть вводитись 

обмеження бюджетів, оскільки уряди будуть не в змозі забезпечити ресурси, 

необхідні для їх подальшого розвитку; у багатьох випадках, пріоритетним 

буде спрямування коштів на попередження різкого скорочення доступу до 

вищої освіти; 

по-друге, у країнах, де існують програми кредитування навчання 

студентів у державному або приватному секторах, можуть бути 

запровадженні суворі обмеження на їх доступність одночасно з підвищенням 

відсоткових ставок, внаслідок чого освітня система постане перед  тиском, 

направленим на встановлення або збільшення плати за навчання для 

студентів; 

 по-третє, скорочення витратної частини багатьох університетів 

призведе до погіршення якості освіти, адже більше викладачів 

працюватимуть погодинно,  ймовірно будуть «заморожені» процеси 

наймання нових працівників, спорудження нових об’єктів, удосконалення 

інформаційних технологій і закупівлі книг і журналів, упровадження 

інноваційних форм освітніх послуг. 

Уразливість сфери освіти до циклічних коливань в економіці 

простежується і в окремих сегментах глобального ринку послуг такими, як 

індивідуальні освітні послуги при догляді за дітьми; освітні послуги в сфері 

базової (шкільної) освіти; послуги у вищій освіті; освітні послуги у сфері 

корпоративного управління тощо. 
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Сегмент  ринку освітніх послуг при догляді за дітьми з одного боку має 

глибоку історію, з другого – є вкрай залежним від коливань доходів 

споживачів ринку. Утримання ясел в офісі для догляду за маленькими дітьми 

є відносно недорогим способом підтримки морального стану співробітників в 

складних умовах роботи та підвищення лояльності. Корпоративне 

фінансування догляду за дітьми є відносно довгостроковим проектом, 

оскільки може минути кілька років від ухвалення рішення, початком 

будівництва та відкриттям нового центру, тому таке нововведення може 

вступити в силу вже в післякризовий період. Окрім того, рішення про 

створення ясел часто може бути відкладено через бюджетні обмеження, 

пов’язані з діловою активністю. 

Уразливість до зміни економічних циклів шкільної освіти як сфери 

послуг у секторі національної та міжнародної економіки добре 

простежується на прикладі США. Незважаючи на те, що з боку державних 

органів влади протягом тривалого періоду простежується політика підтримки 

рівня освіти в країні, під час останньої фінансової кризи зменшення 

податкових надходжень до державного та місцевих бюджетів призвело до 

обмеження фінансової допомоги школам, яка відновилася лише після 

пожвавлення економічної ситуації в країні наприкінці 2009 року. 

Щодо вищої освіти, то кризовий період став сприятливим для цього 

сектора, який зазнав стрімкого зростання чисельності студентів водночас з 

низькими показниками скорочення в секторі. Проте державне регулювання 

економічної ситуації завдало шкоди комерційному сектору, який 

продовжував скорочуватися в кризові роки. Відновлення економіки 

спричинило пожвавлення приватного сектору освіти, коли потенційні 

студенти стали охочіше брати позики для оплати навчання. 

Корпоративне навчання як  сектор глобального ринку послуг, як 

правило, найбільш залежний від впливу циклічних коливань, оскільки 

корпорації використовують навчання в якості засобу набору і утримання 

персоналу. Під час економічного спаду, коли пропозиція робочої сили є 
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надлишковою, ці витрати стають обтяжливими та непотрібними. На стадії 

пожвавлення та зростання, навпаки, цей інструмент управління персоналом 

стає більш популярним. 

Незважаючи на численні ініціативи міжнародних та національних 

інституцій, не всі верстви суспільства в рівній мірі мають змогу отримати 

вищу освіту. Порівняльне дослідження 15-х країн, проведене ЮНЕСКО, 

показує, що, попри значно більше охоплення населення освітою, 

привілейовані класи зберегли свою відносну перевагу в майже у всіх країнах, 

тобто зберігається тенденція соціальної нерівномірності в отриманні освітніх 

послуг як у національному, так і міжнародному контекстах.   

Низка урядів країн вжили заходів для підвищення доступності навчання. 

Наприклад, Міністерство освіти Мексики інвестувало у розробку додаткових 

освітніх послуг у неблагополучних районах з деяким успіхом: 90% студентів 

є першими представниками своєї родини, що здобувають вищу освіту, 40% 

учнів живуть в економічно депресивних районах. Ініціативи в Гані, Кенії, 

Уганді та Об'єднаній Республіці Танзанії знизили вступні вимоги для жінок з 

метою збільшення їх участі в отриманні послуг. 

 Індійський уряд зобов'язує університети резервувати навчальні місця 

для «соціально незахищених та відсталих класів». Відбулось незначне 

покращення, але участь нижчих верств, сільського населення та мусульман 

відстає від основної частини населення, і бідні, як правило, зосереджені в 

менш дорогих програмах навчання. У Бразилії законодавчий орган доручив 

університетам залишати певну кількість місць для інвалідів та афро-

бразильських студентів. 

Навіть у країнах, де населення охоплене освітою значно ширше, 

соціальна нерівність все ще існує: в США рівень участі студентів з числа 

національних меншин відстає від інших. Місцеві коледжі зробили вищу 

освіту доступнішою, але дослідження показують, що ймовірність того, що 

учні місцевих коледжів будуть продовжувати навчання до неповної вищої 
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освіти значною мірою визначається соціально-економічним статусом сім'ї 

студента, незалежно від раси та національності. 

Північна Америка та Європа є лідерами з надання освітніх послуг в усіх 

сегментах: у сумі вони охоплюють більше половини ринку (рис.2.2). 

Найменш розвиненою є сфера освіти в Латинській Америці, Африці та 

на Середньому Сході. У цих регіонах таких сегментів освіти, як 

корпоративна і професійно-технічна освіта, практично немає. Північна 

Америка є лідером у сфері вищої освіти, в ній домінують США та Канада. 

 

 
Рис.2.2. Структура освітніх послуг за регіонами світу, % 

Складено автором на основі [220] 

Вартість вищої освіти та супутніх послуг  – це визначальний критерій, 

який впливає на ринкову ситуацію і вказує на ступінь доступності освітніх 

послуг для широкого загалу споживачів. Аналітичні огляди свідчать, що 

навіть у країнах з безкоштовним навчання  студенти зазнають непрямих 

витрат, зокрема, оплата проживання та витрати на мобільність. Стипендії, 

субсидії та/або кредитні програми частково вирішуть цю проблему, але всіх 

економічних бар'єрів не усувають. Страх потрапити у борги, як правило, є 

найвагомішим гальмівним фактором для студентів з бідних сімей. Схеми 

кредитування з прив’язкою до доходів (коли плани сплати кредитів залежать 
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від пост-дипломних заробітків) набули популярності в Австралії, Новій 

Зеландії та Південній Африці, але все ще залишаються   більш привабливими 

для учнів із сімей з доходами середнього та нижчого рівнів. Мексика 

запровадила кредитні програми, які роблять приватний сектор освіти більш 

доступним для широкого кола сімей. У Чилі розроблена спеціальна програма 

кредитування для учнів із сімей з низьким рівнем доходу. 

Як зазначається в звіті «Global E-Learning Investment review» за 2013 рік, 

підготовленому IBIS Capital, загальносвітові витрати на галузь освіти мають 

позитивну тенденцію і у 2011 році склали 4109 млрд дол. США,  при цьому 

49% витрат – це витрати на базову середню освіту (рис.2.3): 

 
 

Рис.2.3. Структура галузі освітніх послуг за підгалузями, % 

Побудовано автором на основі [226] 

 

Витрати на вищу освіту складають 32,9% світових витрат, що свідчить 

про значно нижчий попит на неї, ніж на шкільну середню освіту. Проте серед 

країн ОЕСР близько 75% осіб віком від 25 до 64 років здобули хоча б 

середню освіту. У віковій категорії 25-34 роки їхня частка є навіть вищою – 

80 % [226]. 
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Згідно з прогнозами, у глобальному світі сектор освіти продовжить 

зростати під впливом демографічних змін та збільшення доходів у країнах, 

що розвиваються. Загальна чисельність населення планети за десять років 

збільшиться майже на 10% і в 2020 році буде становити близько 7,6 млрд 

осіб. За розрахунками, за цей період кількість населення у віці від 5 до 17 

років виросте майже на 50 млн (3,1%),  в першу чергу це пов'язано зі 

зниженням рівня смертності в країнах, що розвиваються (табл.2.2). Проте, за 

прогнозами, кількість населення віком 18-24 років дещо знизиться в 

основному через зменшення рівня народжуваності в Китаї. 

У 2008 році ОЕСР визначила декілька ключових демографічних 

тенденцій на період до 2030 року [68]. По-перше, буде збільшуватись 

кількість студентів, відповідно будуть розширюватись  обсяги надання 

освітніх послуг вищими навчальними закладами. Лише в деяких країнах буде 

спостерігатися  скорочення чисельності студентів. У більшості розвинених 

країн саме жінки складатимуть більшість студентів і будуть істотно 

розширювати свою участь у суспільному житті. 

Таблиця 2.2 

Прогноз чисельності населення планети до 2020 року, млн осіб 

Показник 2010 2015 2020 

Загальна чисельність населення 

планети, млн. осіб 
6,864 7,250 7,628 

віком 5-17 років 1,560 1,574 1,608 

віком 18-24 роки 838 830 827 
Складено автором на основі [234] 

По-друге, склад студентів університетів стане більш різноманітною, з 

великою кількістю іноземних студентів, студентів-заочників та інших типів. 

Професорсько-викладацький склад університетів буде орієнтований на 

міжнародні ринки і мобільність, але, як і раніше, буде структурований 

відповідно до національних умов. Для багатьох країн, що розвиваються 

потреба в постійному збільшенні чисельності викладачів університетів 

означатиме, що в цілому їхня кваліфікація, яка зараз є досить низькою, 
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значно не підвищиться, і теперішня залежність від тимчасового персоналу в 

багатьох країнах може зберегтися.   

На сьогодні близько 30% суб’єктів ринку, які надають освітні послуги у 

сфері вищої освіти, є приватними. Хоча приватний сектор вищої освіти існує 

в багатьох країнах, і традиційно домінуючим є в таких країнах Східної Азії, 

як Японія, Республіка Корея і Філіппіни – він займає невелику частину вищої 

освіти в більшості країн. Приватні вищі навчальні заклади, більшість яких є 

прибуткові або квазі-прибуткові, складають найбільш швидко зростаючий 

сектор у всьому світі. До країн з більш ніж 70% приватних навчальних 

закладів в структурі ринку освітніх послуг належать Індонезія, Японія, 

Філіппіни і Республіка Корея (табл. 2.3).  

Таблиця 2.3 

Частка приватних навчальних закладів в системах освіти країн світу,% 

 <10% 11-35% 36-60% >61% 

Країни, що 

розвиваються 

Куба, ПАР Єгипет, Кенія Індія, 

Малайзія 

Бразилія, 

Індонезія 

Розвинені 

країни 

Німеччина, 

Нова Зеландія 

Угорщина, 

США 

- Японія, 

Республіка 

Корея 
Складено автором на основі [68] 

 Приватний сектор нині навчає більше половини студентського 

населення в таких країнах, як Мексика, Бразилія та Чилі. Приватні 

університети стрімко зростають в Центральній і Східній Європі та в країнах 

колишнього Радянського Союзу, а також в Африці. Не менш значущий 

сектор приватної освіти мають Китай та Індія. Все більше уваги привертає 

зростаюча приватна освіта в Африці.  

Загалом, попит на приватний сектор освітніх послуг – це «попит 

поглинання», адже пропонуючи доступ до освіти для студентів, які не 

можуть бути кваліфіковані в державних установах або які не можуть бути 

розміщені в інших університетах через переповненість, вони створюють 

певну нішу на ринку, яку державні університети не заповнюють. У той час як 

існують деякі селективні приватні університети, приватний сектор 
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орієнтований на масове залучення клієнтів і не розглядається споживачам 

послуг як престижний. Офіційно комерційні заклади становлять невеликий 

суб-сектор вищої освіти, але спостерігається його помітне зростання в усіх 

країнах, що розвиваються. Цей сектор функціонує переважно на основі 

бізнес-моделі, де повноваження і влада зосереджені в руках правління та 

ради директорів, а викладачі не мають великого авторитету чи впливу, і 

студенти розглядаються як споживачі [68]. 

Окрім того, слід виділити тенденцію приватизації державних 

університетів. У таких країнах, як Австралія та Китай університетам було 

розширено повноваження у сфері фінансування: вони можуть самостійно 

покривати більшу частину своїх операційних витрат та генерувати власний 

прибуток. Окрім плати за навчання, державні університети отримують дохід 

від науково-дослідних фондів, продажу інноваційних товарів через діяльність 

технопарків, пов'язаних з університетом, консалтингу і дослідницьких 

послуг. У деяких випадках такі фінансові джерела сприяють комерціалізації 

установи. 

Згідно з дослідженням ЮНЕСКО, стрімко зростає мобільність студентів, 

як результат глобалізаційних процесів. Понад 2,5 мільйона студентів 

навчаються за межами своїх країн. За оцінками, передбачається зростання 

чисельності іноземних студентів до 7 мільйонів до 2020 року. 

Мобільність іноземних студентів включає в себе два основних напрями. 

Один складається зі студентів із Азії, що вступають до головних академічних 

систем Північної Америки, Західної Європи та Австралії. Такі країни, як 

Велика Британія, Австралія та Канада внесли корективи до візових та 

імміграційних вимог для залучення іноземних студентів, бажаючи зберегти 

економічну конкурентоспроможність і реалізувати фінансові вигоди від 

надходження оплати за навчання від великої кількості іноземців. Другий 

значний потік студентів відбувається в рамках Європейського Союзу у 

зв’язку з різними програмами заохочення мобільності студентів.  
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Університети та наукові організації самі розробили безліч стратегій, 

спрямованих на використання сучасного глобального навчального 

середовища та залучення іноземних студентів. Деякі університети в 

неангломовних країнах запровадили освітні програми англійською мовою. 

Університети встановлюють партнерські відносини з навчальними закладами 

інших країн для обміну студентами, розвитку дослідницьких проектів і 

співпраці в різних напрямках. Величезне завдання, що стоїть перед вищою 

освітою – це як зробити можливості міжнародної освіти однаково 

доступними для всіх [68]. 

За даними дослідження «Education at a Glance», США, Канада, Велика 

Британія, Франція, Німеччина та Австралія в сукупності приймають більше 

половини іноземних студентів. Країни G20 приймають 82% всіх іноземних 

студентів, а 75% навчаються в країнах ОЕСР (рис.2.4). Європа залишається 

регіоном призначення, навчаючи 48% міжнародно мобільних студентів. На 

другому місці знаходиться Північна Америка з 21%, а третє місце посідає 

Азія з 18 % [247]. 

 
Рис.2.4. Динаміка чисельності студентів, що навчаються за кордоном за 

країнами походження, млн осіб 

Складено автором на основі [247]  
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Іноземні студенти з країн ОЕСР в основному є вихідцями із Канади, 

Франції, Німеччини, Італії, Кореї та США. Іноземні студенти становлять 10% 

або більше учнів у вищих навчальних закладах Австралії, Австрії, 

Люксембурга, Нової Зеландії, Швейцарії та Великої Британії. На них також 

припадає більше 30% всіх учнів у провідних науково-дослідних програмах 

Австралії, Бельгії, Люксембургу, Нідерландів, Нової Зеландії, Швейцарії та 

Сполученого Королівства. 

Більше половини сьогоднішніх міжнародних мобільних студентів родом 

з Азії (53%), де основними джерелами «постачання» платоспроможного 

попиту є Китай, Індія та Південна Корея. Зростає частка іноземних студентів 

за новими напрямками, у той час як деякі традиційні лідери втрачають свої 

позиції (наприклад, їхня частка в США знизилася з 23% у 2000 році до 16% в 

2012 році). Зміщення потреб у бік нових постачальників послуг зумовлено 

посиленням конкуренції і демонополізацією глобального ринку освітніх 

послуг. 

 Серед причин, через які студенти обирають іншу країну для здобуття 

освіти, доцільно виділити дві основні: перша – країна призначення посідає 

провідне місце у світі як країна з високим рівнем економічного розвитку й, 

відповідно, славиться у світі своїми університетами (наприклад, США і 

Велика Британія). Всім добре відомі їх репутація та інфраструктура 

міжнародної освіти, вони мають значну кількість навчальних закладів, що 

входять до міжнародних рейтингів, зокрема QS; друга – країна призначення 

має історичні, культурні чи мовні зв'язки з іншими країнами, що робить її 

привабливою для потенційних іноземних студентів (наприклад, Іспанія і 

Португалія). 

Сучасний стан глобального ринку освітніх послуг має ознаки посилення 

конкуренції між країнами в залученні іноземних студентів. ВНЗ багатьох 

країн стикаються з жорсткою і зростаючою конкуренцією з боку іноземних 

установ. Австралія опублікувала доповідь, в якій прогнозує, що кількість 

іноземних студентів в австралійських університетах до 2020 року 
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збільшиться на 30% у порівнянні з обсягами 2012-го. Аналогічним чином 

Канада розробляє нову стратегію міжнародної освіти, в якій включено 

прагнення вдвічі збільшити кількість іноземних студентів вищих навчальних 

закладів протягом найближчих десяти років. США також відкриває свій 

освітній сектор для іноземних студентів, збільшуючи кількість навчальних 

місць за окремими програмами. Всі ці країни мають великі маркетингові 

бюджети для залучення іноземних студентів з нових ринків, а також тих 

країн, які традиційно є джерелом іноземних студентів.  

Інші країни, зокрема європейські, також шукають шляхи підвищення 

частки іноземних студентів. Наприклад, Німеччина має чітку стратегію 

просування себе як привабливого місця для досліджень, розробок та 

інновацій, підкріплену значними сумами коштів. Німеччина стає все більш 

конкурентоспроможною, пропонуючи курси англійською мовою та надаючи 

можливість працевлаштування іноземних випускників. За даними British 

Council, у 2010-2011 роках Німеччина виділила 6 млн євро на сприяння 

іміджу німецької вищої освіти в Індії і перетворення країни на привабливе 

місце призначення для індійських студентів. 

Водночас Нідерланди мають понад 1500 міжнародних навчальних 

програм, 75% з яких викладаються повністю англійською мовою. Уряд 

держави пропонує стипендії для студентів країн, які не входять до ЄС через 

Nuffic, незалежну, некомерційну організацію з підтримки інтернаціоналізації 

вищої освіти.  Nuffic здійснює загальне просування Нідерландів за кордоном 

і має десять представництв в головних розвинених країнах. Франція також 

має близько 600 програм вищої освіти, які були розроблені для англомовних 

студентів. У цілому, в європейських країнах спостерігається тенденція 

запровадження англомовних програм з метою залучення іноземних 

студентів, а також система грантів та стипендій для здібних студентів.  

Розвиток електронної освіти та дистанційного навчання в сучасних 

умовах інтенсивного зростання глобальної Інтернет мережі є важливим 

напрямом розширення сфери освітніх послуг у просторі і часі. Прискорений 
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розвиток техніки і технології має великий вплив на сферу освіти, створюючи 

нові можливості надання освітніх послуг: навчатися можна будь-де, будь-

кому, у будь-який час. Світовий ринок видатків на освіту, за прогнозами, 

виросте на 7,4% до 2017 року і електронна освіта в його складі займатиме 

частку в 4% (рис.2.5). 

 
Рис.2.5. Прогнозна структура витрат на освітні послуги у 2017 р, % 

Складено автором на основі [226] 

 

За прогнозами, витрати на електронне навчання будуть збільшуватись на 

23,0% в рік до 255,5 млрд доларів США в період 2012-2017 років, що 

включає середньорічне зростання: 

 – базової середньої освіти на 33,0%; 

– вищої освіти на 25,0%; 

– корпоративного ринку освіти на 8,0%. 

У той час як світові темпи зростання електронної освіти будуть на рівні 

7,6%, кілька регіонів світу матимуть істотно вищі темпи зростання. Згідно з 

останніми дослідженнями, найвищі темпи зростання має Азія (17,3%), далі 

йдуть Східна Європа (16,9%), Африка (15,2%) та Латинська Америка (14,6%) 

(рис. 2.6). 
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Рис. 2.6. Темпи приросту електронної освіти за регіонами світу, % 

Побудовано автором на основі [202] 

Електронне навчання впливає на весь сектор освіти і розширює можливі 

методи створення, зберігання та розповсюдження змісту освітніх програм. 

Основними сферами застосування електронного навчання є дошкільна, 

середня, вища, післядипломна, соціальна освіта, корпоративні тренінги та 

підвищення кваліфікації. 

Поширення електронної освіти відбувається через такі канали (рис.2.7). 

 

 
Рис.2.7. Канали просування послуг електронної освіти 

Складено автором на основі [202] 
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Розповсюдження мобільних пристроїв значно збільшує кількість точок 

доступу до електронного навчання. У зв’язку зі зростанням кількості 

мобільних пристроїв в користуванні та поширенням попиту на мобільні 

технології обсяг ринку мобільної освіти в 2020 році, за прогнозами, досягне 

37,8 млрд. доларів США (рис.2.8), у порівнянні з 3,4 млрд доларів США в 

2011 році. 

Поширення електронної та мобільної освіти в свою чергу надає 

можливості розвитку дистанційної освіти.  

 
Рис.2.8. Прогнозна динаміка обсягу світового ринку мобільної освіти  з 2011 

по 2020 рр., млрд дол.США 

Побудовано автором на основі [258] 

 

Дистанційна освіта має величезний потенціал для систем вищої освіти у 

всьому світі, які намагаються задовольнити потреби зростаючої і мінливої 

кількості студентів. Важко оцінити кількість студентів, що навчаються в 

рамках дистанційної освіти в усьому світі, але існує близько 24 мега-

університетів, які обслуговують понад один мільйон студентів. 

Африка та Індія є двома з швидкозростаючих ринків для дистанційної 

освіти в глобальному масштабі, оскільки вони представляють країни з 

високим попитом на вищу освіту, але недостатньо розвинутою 

інфраструктурою. Протягом кількох десятиліть у цьому секторі домінують 
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крупномасштабні «відкриті» університети (Відкритий Національний 

університет імені Індіри Ганді в Індії налічує 1,8 млн. студентів). Університет 

Південної Африки (UNISA) є лідером серед закладів дистанційного навчання 

на континенті з приблизно 250 тис. студентів. Африканський віртуальний 

університет працює в більш ніж 27 країнах. Висока привабливість 

дистанційної освіти пояснюється її здатністю враховувати потреби широкого 

кола учнів (студентів, що мешкають далеко від освітніх центрів, працюючих, 

жінок, які намагаються збалансувати час між сім’єю і навчанням), навіть 

позбавлених волі. Цей режим надання освітніх послуг супроводжується 

ризиками, проте  найскладнішим завданням залишається забезпечення якості 

освіти. 

Типові навчальні програми, запропоновані в рамках дистанційного 

навчання, залежать від освітньої організації та регіону. Тим не менш, 

Hannover Research виявлено, що, окрім інших професійно-орієнтованих 

дисциплін, найчастіше представлені бізнес і технології [229].  

Військовослужбовці та працюючі фахівці складають дві цільові групи 

населення для навчальних закладів з дистанційною освітою в США. 

Програми університетського рівня частіше пропонується в 

дистанційному форматі навчання у США, у той час як програми для 

випускників є більш поширеними у Великій Британії. 

Зміна в суспільстві всього лише через кілька поколінь від часу, коли 

тільки еліта була освіченою, до нинішньої ситуації, коли три чверті 

населення мають щонайменше середню освіту, – це один зі знаменних 

процесів, який досі триває. Близько 40% 25-34-річних з країн ОЕСР тепер 

мають вищу освіту, що на 15% більше, ніж у 55-64-річних; і в багатьох 

країнах ця різниця перевищує 20%. Важливо зазначити, що криза не 

уповільнює цей процес розвитку; навпаки, коли мізерні ринки праці не 

передбачають великого вибору, багато людей з огляду на низькі 

альтернативні витрати інвестують в свою освіту з метою поліпшення їх 

шансів на краще життя. А в країнах з економікою, що розвивається рівень 
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освіти зростає – від порівняно малого старту – у розмірі, який переверщує 

темп росту в промислово розвинених країнах. 

Проте у минулому країни були переважно зосереджені на підвищенні їх 

середнього рівня людського капіталу, не звертаючи особливої уваги на те, 

яким чином були розподілені освіта і навички серед населення. Звичайно, 

підвищення загального рівня освіти та навичок у населення необхідне для 

економічного зростання і соціального прогресу. Але як більш розвинені 

країни переходять до вищого рівня освіти і кваліфікацій, комплексні 

показники людського капіталу, здається, втрачають здатність пояснювати 

відмінності в обсягах виробництва між країнами. Аналіз даних, отриманих у 

ході соцопитування з кваліфікації серед дорослого населення, показує, що, 

коли люди з усіма рівнями кваліфікації виграють від більш широкого 

доступу до освіти, так само виграє і економіка в цілому, оскільки 

відбувається економічне зростання та соціальна інтеграція. Країни з малими 

пропорціями низькокваліфікованих дорослих і великими пропорціями 

висококваліфікованих дорослих – тобто країни з більш високим ступенем 

залученості у їх розподілі професійних навичок – діють краще з точки зору 

обсягу виробництва (ВВП на душу населення) і соціальної рівності 

(коефіцієнт Джині), ніж у країнах з аналогічним середнім рівнем 

професійних навичок серед населення, але з більшими відмінностями у 

володінні цими навичками. 

Отже, освіта та професійні навички відіграють ключову роль у 

майбутньому благополуччі і будуть мати вирішальне значення для 

відновлення довгострокового зростання, боротьби з безробіттям, підвищення 

конкурентоспроможності та виховання більш об'єднаного і цілісного 

суспільства.  

Загалом, надання якісної вищої освіти англійською мовою, збільшення 

державних витрат на науково-дослідні роботи, залучення кваліфікованих 

фахівців на роботу до ВНЗ і наукових центрів заохочує експорт освітніх 

послуг у країнах. Це в свою чергу покращує імідж країн і є фактором 
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зростання національних економік на основі надання високотехнологічних 

послуг, до яких належать і освітні послуги.  

 

2.2. Інтернаціоналізація та інформатизація вищої освіти: передумови та 

чинники формування 

 

Зі зростанням взаємопов’язаності національних економік на основі  

поглиблення економічної інтеграції країн в умовах глобалізації збільшується 

мотивація країн до участі в міжнародній освітній діяльності, а вищу освіту 

все більше розглядають в якості можливості розширення горизонтів надання 

освітніх послуг для студентів з метою кращого розуміння ними світових 

культур та способів ведення бізнесу. Однією з можливостей для студентів 

розширити свої знання про інші суспільства і мови, і, таким чином, 

покращити власні перспективи на світовому ринку праці, є навчання у вищих 

навчальних закладах іноземних держав. За останні три десятиліття кількість 

студентів, що навчаються за межами країни громадянства, значно зросла: з 

0,8 мільйона у 1975 році до 4,5 мільйонів у 2012 році, що свідчить про більш 

ніж п’ятиразове збільшення (рис.2.9).  

 

Рис. 2.9. Зростання інтернаціоналізації вищої освіти  

(1975-2012 рр., млн  осіб) 

Побудовано автором на основі [209] 



107 

 

 

Виявлена тенденція підтверджує гіпотезу, що в умовах глобалізації  

ринку освітніх послуг важливою домінантою розвитку вищої освіти є 

інтернаціоналізація університетської освіти. 

Міжнародна мобільність студентів значною мірою відповідає між- та 

внутрішньорегіональним міграційним потокам. Збільшення 

інтернаціоналізації системи вищої освіти в країнах ОЕСР, а також значна 

частка внутрішньорегіональної мобільності студентів свідчать про зростання 

важливості регіональної мобільності порівняно з глобальною. Потоки 

студентів в європейських країнах і Східній Азії та Океанії у більшості 

випадків відображають геополітичну еволюцію. Зокрема, більш тісні зв’язки 

між країнами Азіатсько-Тихоокеанського регіону та подальшу співпрацю між 

європейськими країнами за межами Європейського Союзу.  

Європа традиційно вважається найкращим місцем для навчання 

студентів у вищих навчальних закладах за межами країни походження. Вона 

приймає 48% іноземних студентів, за нею слідує Північна Америка, в якій 

вищу освіту здобувають 21% всіх іноземних студентів, а в Азії – 18% 

(табл.2.4).  

Таблиця 2.4  

Кількість іноземних студентів, зарахованих до вищих навчальних 

закладів за регіонами та країнами походження 

Іноземні 

студенти, 

зараховані на 

навчання  у 

наступних 

регіонах 

Кількість іноземних студентів Іноземні 

студенти, 

зараховані до 

країн ОЕСР, з 

відповідних 

регіонів 

походження на 

2013 

2000 2005 2010 2011 2012 

Африка 100 109 179 191 197 347 

Азія 335 458 726 772 806 1 663 

Європа 936 1 388 1 984 2 087 2 161 969 

Північна 

Америка 
570 738 880 913 962 101 
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Продовж.табл. 2.4 
Латинська 

Америка і 

країни 

Карибського 

басейну 

29 37 76 74 71 205 

Океанія 119 252 350 343 331 27 

Світ 2 088 2 983 4 196 4 382 4 528 3 416 

ОЕСР 1 605 2 373 3 182 3 316 3 416 1 085 

Країни ЄС 822 1 202 1 687 1 769 1 822 780 

з яких країни 

ЄС-21 
792 1 174 1 648 1 729 1 800 658 

Країни Великої 

20 
1 731 2 485 3 433 3 592 3 713 1 721 

Складено автором на основі [209] 

Починаючи з початку тисячоліття, активно зростає орієнтація на 

інтернаціоналізацію освіти в регіонах, які займають невеликий сегмент 

глобального ринку освітніх послуг. Зокрема,  з 2000 року кількість іноземних 

студентів в Океанії майже потроїлась, хоча цей регіон приймає менше ніж 

10% всіх іноземних студентів. Інші регіони, зокрема Африка, Латинська 

Америка і Карибський басейн, також починають залучати все більшу 

кількість іноземних студентів, що свідчить про посилення інтернаціоналізації 

університетської освіти як важливого фактора стратегічного розвитку.  

У цілому, країни G20 залучають 82% іноземних студентів по всьому 

світу, тоді як близько 75% іноземних студентів зараховані до вищих 

навчальних закладів у країнах ОЕСР. Серед країн ОЕСР, країни ЄС-21 

приймають найбільшу частку (39%) іноземних студентів. Ця 21 країна також 

приймають 98% іноземних студентів, що навчаються у країнах ЄС. Близько 

74% іноземних студентів, що навчаються у ЄС-21, є вихідцями з іншої країни 

ЄС-21, що свідчить про ефективність політики ЄС у сфері мобільності 

студентів. 

Структура іноземних студентів у Північній Америці є більш 

різноманітною, ніж в країнах Європейського Союзу. Наприклад, хоча 53% 

канадців навчаються в США, на їх частку припадає лише 4% від всіх 
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іноземних студентів. Аналогічно, 14% американців, які навчаються за 

кордоном, обирають Канаду, але вони становлять лише 6% від усіх 

іноземних студентів, зарахованих на навчання до вищих навчальних закладів 

у Канаді (рис. 2.10). 

 

Рис. 2.10. Частка іноземних студентів у розрізі країн світу за 2012 рік 

Складено автором на основі [209]  

 

Частка іноземних студентів, які обрали США для здобуття вищої 

освіти, знизилася з 23% у 2000 році до 16% в 2012 році, а частка іноземних 

студентів, які обрали Німеччину, впала майже на три відсотки протягом 

даного періоду. Натомість, частки іноземних студентів, які обрали Корею або 

Нову Зеландію в якості країни навчання, виросли щонайменше на один 

відсоток, тоді як частка студентів, які обрали Великобританію або Російську 

Федерацію зросла на приблизно на два процентних пункти  (рис. 2.11). 
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Рис. 2.11. Динаміка зростання частки іноземних студентів у вищих 

навчальних закладах країн світової економіки 

Складено автором на основі [209] 

На наш погляд, такі тенденції пояснюються впливом двох факторів: 

зростанням масовості вищої освіти та економічною доцільністю.    

Можна зробити висновок, що основними мега-регіонами за домінантою 

інтернаціоналізації вищої освіти є три регіони: Європа, Північна Америка та 

Азія. Спостерігається зростання конкуренції на ринку освітніх послуг у сфері 

залучення іноземних студентів, яке має економічне підгрунтя, адже 

загальновідомо, що вартість навчання в університетах для іноземних 

студентів вища за вартість надання аналогічних послуг студентам країни 

базування вишу.       

За ступенем міжнародної мобільності студентів у сфері вищої освіти, 

такі країни, як Австралія, Австрія, Люксембург, Нова Зеландія, Швейцарія та 

Велика Британія демонструють найвищі рівні притоку студентів, що 

вимірюється як частка іноземних студентів в загальній чисельності 

зарахованих до навчання. В Австралії 18% студентів, що навчаються у вищих 

навчальних закладах, є іноземцями. Аналогічно іноземні студенти становлять 
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15% від загального обсягу студентів в Австрії, 16% – Новій Зеландії, 16% – 

Швейцарії і 17% – Великій Британії. 

При цьому, іноземні студенти складають 3% або менше від загальної 

чисельності студентів у Чилі, Естонії, Норвегії, Польщі, Словенії та Іспанії.  

Аналіз міжнародних звітів за індикаторами OECD, дозволяє зробити 

висновок щодо зростання попиту іноземних студентів на навчання за 

передовими науково-дослідними програмами університетів, а частка 

іноземних студентів за різними програмами навчання також вказує на певні 

закономірності в мобільності студентів. 

У 2012 році, в середньому по країнах ОЕСР, іноземні студенти складали 

6% від загального обсягу зарахованих студентів за навчальними програмами 

типу B (вони, як правило, коротші і мають професійне спрямування). 

Найбільша питома вага іноземних студентів у цих програмах була 

зосереджена в Люксембурзі (49%) і Новій Зеландії (21%). 

Разом із тим, на іноземних студентів, що навчаються за програмами 

типу А (вони, в основному, мають теоретичне спрямування) припадає в 

середньому по 8% від загальної кількості зарахованих у 2012 році. За цим 

показником першу позицію займає Люксембург (34%), потім слідує 

Австралія (19%), Велика Британія (18%) і Швейцарія (17%). Для всіх 

зазначених країн, за винятком Німеччини, характерна більша частка  

іноземних студентів, що навчаються на передових науково-дослідних 

програмах, ніж на будь-якій іншій програмі вищої освіти. В Люксембурзі, 

наприклад, близько чотирьох з п’яти студентів, що навчаються за 

передовими науково-дослідних програмами, є міжнародними. 

У 13-х з 26-ти країн Європи більш ніж 20% всіх студентів, що 

навчаються за подібними програмами, також є вихідцями іноземних держав. 

У Швейцарії цей показник становить 50%, а в Новій Зеландії і Великій 

Британії – більш ніж 40%. Такі великі частки іноземних студентів можуть  

відображати привабливість передових науково-дослідних програм 

університетів у цих країнах, або тенденцію до зарахування іноземних 
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студентів на складніші освітні програми, зважаючи на їх потенційний внесок 

у галузь вітчизняних досліджень і розробок, або можливість прийому на 

роботу як висококваліфікованих іммігрантів.  

Розподіл іноземних студентів за рівнем і видом освітньої програми 

університетів дає чітке уявлення про навчальні програми, які існують у 

країнах, що приймають цих студентів. У деяких країнах більша частина 

іноземних студентів навчається на програмах типу B. Це, зокрема, 

простежується в Іспанії, де 35% іноземних студентів обирають такі  

програми, Греції (34% іноземних студентів), Новій Зеландії (31%), 

Люксембурзі (27%), Чилі (23%), Бельгії (22%) та Японії (20%). В інших 

країнах домінує попит як на програми типу А, так і програми типу В. Це 

підтверджується у випадку Швейцарії, де 25% всіх іноземних студентів 

обирають університетські програми типу В. Схожа тенденція також 

спостерігається у Швеції, де 22% іноземних студентів навчаються на 

передових науково-дослідних програмах, а також у США (19%), Ірландії 

(18%) та Словенії (17%). 

У таких країнах, як Чехія, Ізраїль, Італія, Латвія та Російська Федерація 

принаймні дев’ять з десяти іноземних студентів навчаються на програмах 

типу А (мають теоретичне спрямування). У Китаї, 27% всіх іноземних 

студентів зараховані до навчання на передових науково-дослідних 

програмах, у Франції і Бразилії – по 11% відповідно. 

Спостерігається нерівномірність між експортом та імпортом послуг у 

сфері вищої освіти. Аналіз звітів свідчить, що країни ОЕСР приймають 

більше іноземних студентів порівняно з кількістю власних студентів, які 

навчаються за кордоном. У 2012 році в країнах-членах ОЕСР на кожного 

студента, що здобуває освіту за межами країни, припадало три іноземних 

студенти. В абсолютному вираженні це становить 3,4 млн іноземних 

студентів  порівняно з більш ніж 1 млн. студентів, що навчаються за межами 

країни громадянства в ОЕСР. 
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Цей показник значно відрізняється залежно від певної країни. В 

Австралії на кожного австралійського студента, що навчається за кордоном, 

припадає 18 іноземних студентів, проте у Мексиці цей показник складає 

менше 0,1 до 1. Інші країни, які мають високі показники співвідношення 

іноземних студентів до національного студента за кордоном, представлені 

Великою Британією (13:1), Новою Зеландією (12:1) і США (11:1). В 

Аргентині, Бразилії, Естонії, Ісландії, Ізраїлі, Кореї, Латвії, Люксембурзі, 

Мексиці, Словаччині і Туреччині на одного національного студента, що 

навчається за кордоном, припадає  менше одного іноземного студента. 

Виявлені тенденції у розподілі студентів за країною навчання вказують 

на вплив ринку освітніх послуг на рівень доходів національної економіки від 

експорту освітніх послуг та зростання доходів від суміжних галузей 

(будівництво та обслуговування університетських кампусів, виробництво та 

продаж продуктів харчування, оренда житла, транспортні та побутові 

послуги тощо). 

Співвідношення кількості національних студентів, що навчаються за 

кордоном, і іноземних студентів у даній країні дає змогу оцінити потенціал 

держави з імпорту чи експорту освітніх послуг на міжнародному ринку 

вищої освіти. На основі статистичної бази даних ЮНЕСКО, ми  виокремили 

5 груп країн за рівнем їх соціально-економічного розвитку. Припускається, 

що визначальний вплив на інтернаціоналізацію сфери вищої освіти певної 

країни чинить саме рівень матеріального благополуччя громадян, що 

виражається через показник ВВП на душу населення. Окрім того, при 

формуванні вибірки враховувались освітні традиції окремих країн.  

На основі експертного підходу для проведення кластерного аналізу 

країн з метою визначення основних гравців ринку у сфері експорту та 

імпорту послуг вищої освіти було сформовано сукупність показників: чистий 

притік іноземних студентів до провідних розвинених країн; витрати на 

НДДКР, % ВВП; кількість дослідників у НДДКР на 1 млн населення. У 

результаті було виокремлено 5 груп країн (Додаток Б, табл.Б.2.1):  
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перша – глобальні лідери ринку з експорту послуг вищої освіти, країни   

з розвиненою економікою і давніми освітніми традиціями (США, Японія, 

Австралія, Канада);  

друга – експортери глобального і головні експортери європейського 

ринку у сфері вищої освіти, провідні країни Західної Європи з розвиненою 

економікою і сталими традиціями у сфері вищої освіти (Австрія, Бельгія, 

Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія); Нідерланди, Норвегія, Іспанія, 

Швеція, Швейцарія, Велика Британія);  

третя – країни Центральної та Східної Європи, які займають незначний 

сегмент європейського та глобального ринку вищої освіти, оскільки не мають 

достатнього потенціалу для експорту послуг вищої освіти, проте експорт та 

імпорт послуг в межах країн майже врівноважений (Болгарія, Чехія, 

Угорщина, Румунія, Словенія);  

четверта – це імпортери послуг вищої освіти країн СНД (Казахстан, 

Молдова, Таджикистан, Україна);  

п’ята – країни регіону Південно-Східної Азії – сегмент глобального 

ринку послуг вищої освіти, який інтенсивно розвивається (Малайзія, 

Південна Корея, Гонконг). 

У результаті обчислень виявлено, що представники першої групи країн 

з розвиненою економікою і давніми освітніми традиціями, а саме США,  

Японія, Австралія, Канада, є експортерами освітніх послуг на глобальному 

ринку вищої освіти впродовж тривалого періоду, що в даному випадку 

охоплює 2000-2013 рр. і кількість іноземних студентів зростає стійкими 

темпами  (рис. 2.12). 
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Рис. 2.12. Динаміка чистого притоку іноземних студентів до країн 

першої групи з 2000-2013 рр., осіб 

Побудовано автором на основі [267]   

Як ми можемо бачити з рис. 2.12, США є абсолютним лідером 

постачання послуг вищої освіти на глобальному ринку. Чистий притік 

іноземних студентів 2012 році становив 682 349 студентів із сукупним 

темпом щорічного зростання у 3,7%, позитивна тенденція простежується і 

станом на 2013 рік. Цей показник в Австралії, Японії і Канаді становив 

238 620,  116 866 і 88 330 осіб відповідно. Щодо Австралії, то вона включена 

до цієї групи країн як країна, протекціоністська політика уряду якої 

спрямована на залучення міжнародного інтелекту для потреб інноваційного 

розвитку національної економіки. Кращі випускники університетів з числа 

іноземних студентів мають можливість працевлаштуватися у країні на 

пріоритетних засадах.   

Країни представленої групи характеризуються високим рівнем витрат 

на науково-дослідні роботи (в середньому 2,5% ВВП). За цим показником, 

провідні позиції належать Японії, яка в 2012 році витратила 3,4% ВВП на 

проведення досліджень (рис.2.13).  
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Рис. 2.13. Динаміка витрат на НДДКР країн першої групи, % ВВП з 

1996-2012 рр.. 

Побудовано автором на основі [268]    

У цих країнах спостерігається високий рівень інтелектуалізації 

національного виробництва товарів та послуг і, як наслідок, країни цієї групи 

мають високий рівень міжнародної конкурентоздатності національної 

економіки згідно з рейтингами WEF. Одним із критеріїв, що підтверджує цю 

тезу, є показник кількості науковців та дослідників, зайнятих у сфері науки 

та вищої освіти. Найбільша кількість дослідників на один мільйон населення 

спостерігається в Японії (5 170). Цей показник демонструє позитивну 

динаміку впродовж 2003-2012 рр. в Канаді та США, становлячи 4 678 і 4 041 

дослідників на один мільйон населення в 2012 році відповідно (рис. 2.14). 

 Отримані результати дозволяють дійти висновку, що США, Японія, 

Австралія, Канада є головними експортерами послуг вищої освіти на 

глобальному ринку завдяки створенню сприятливого науково-освітнього 

середовища для здобуття вищої освіти міжнародними студентами у цих 

країнах. 

Позитивний баланс від надання освітніх послуг використовується для 

подальшого нарощування науково-інноваційного потенціалу національних 

економік цієї групи країн.  
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Рис. 2.14. Динаміка кількості дослідників у НДДКР на 1 млн населення 

першої групи країн,осіб  

Побудовано автором на основі [268]   

Друга група, це країни Західної Європи, має багато спільних рис із 

попередньою групою, але об’єднана, на відміну від попередньої групи, 

єдиним європейським науковим та освітнім простором (окрім Великої 

Британії).  

Всі країни, що входять до цієї вибірки, також є експортерами освітніх 

послуг на глобальному ринку вищої освіти. Серед них безперечними 

лідерами постачання освітніх послуг для іноземних студентів є Велика 

Британія, Швеція та Німеччина (рис. 2.15).   

Рівень витрат на науково-дослідні роботи різниться залежно від окремої 

країни. У 2012 році найбільшу частку від ВВП на науково-дослідні та 

конструкторські роботи витрачали Фінляндія (3,5%), Швеція (3,4%), Данія 

(3%), Німеччина (2,9%), Австрія (2,8%), Франція (2,3%), Бельгія (2,2%) та 

Нідерланди (2,1%). У Великій Британії, Норвегії, Іспанії та Італії відповідна 

частка становила менше 2% ВВП (рис. 2.16). 
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Рис. 2.15. Динаміка чистого притоку іноземних студентів до другої групи 

країн  з 1996-2012 рр., осіб 

Побудовано автором на основі [267] 

Країни Західної Європи, які є експортерами послуг вищої освіти, за 

показником кількості науковців умовно можна поділити на дві підгрупи: 

країни з рівнем показника, що є найвищим у світі: за цим показником Японію 

та Канаду випереджують Фінляндія (7 482), Данія (6 730), Норвегія (5 588) та 

Швеція (5 181), а кількість дослідників на один мільйон населення в 

Німеччині (4 138) перевищує відповідне значення в США. 

Друга підгрупа країн, які експортують послуги вищої освіти, має рівень 

інтелектуалізації суспільства, як основу формування  науково-

інтелектуального потенціалу національної економіки, дещо нижчий. 
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Рис. 2.16. Динаміка витрат на НДДКР у країнах другої групи, % ВВП 

Побудовано автором на основі [268] 

У решті країн показник кількості дослідників на один мільйон населення 

варіюється від 548 723 у Німеччині до 38 578 у Норвегії (рис.2. 17). 

 

Рис. 2.17. Динаміка кількості дослідників у НДДКР на 1 млн населення 

другої групи країн, за період 2000-2013 рр. 

Побудовано автором на основі [268] 
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Третя група країн – це країни Центрально-Східної Європи, які мають 

досить неоднозначну позицію на глобальному ринку освітніх послуг. Серед 

представлених держав експортерами освітніх послуг виступають лише Чехія 

та Угорщина. У Словенії кількість студентів, що здобувають вищу освіту за 

кордоном, і кількість іноземних студентів, що навчаються у Словенії, 

практично зрівноважена. Значну частину освітніх послуг імпортують 

Румунія та Болгарія (мали негативне значення чистого притоку іноземних 

студентів). Характерною ознакою цієї групи країн з позиції оцінки їх 

потенціалу як гравців європейського та глобального ринку є те, що вони 

активно долучаться до освітньої сфери, але займають незначний сегмент 

ринку (рис. 2.18).  

 

Рис. 2.18. Динаміка чистого притоку іноземних студентів до третьої 

групи країн, за період 2000-2013 рр, осіб 

Побудовано автором на основі [267] 

 

Рівень витрат ВВП на науково-дослідні та конструкторські роботи у цих 

країнах загалом є меншим за його середнє значення у попередніх групах 

країн. Помітно вирізняється лише Словенія, в якій частка витрат на 

проведення досліджень стрімко зростає, починаючи з 2007 року і нині 

наближається до відповідного значення у Австрії  – 2,8% (рис.2.19). Рівень 
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витрат на науково-дослідні та конструкторські роботи у Болгарії та Угорщині 

є найнижчими в цій групі і становлять менше 1%.   

 

Рис. 2.19. Динаміка витрат на НДДКР третьої групи країн, % ВВП 

Побудовано автором на основі [268] 

Кількість дослідників, задіяних у науково-дослідних роботах, на один 

мільйон населення також є помітно меншою порівняно з попередніми 

країнами (рис. 2. 20).  

 

Рис. 2.20. Динаміка кількості дослідників у НДДКР на 1 млн населення 

третьої групи країн, за період 2000-2013 рр, осіб 

Побудовано автором на основі [268] 
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Фактично ситуація повністю відповідає рівню розвитку досліджень у 

країні, що значною мірою зумовлено рівнем витрат ВВП на проведення таких 

робіт. Таким чином, можна зазначити, що сильні позиції Чехії та Угорщини 

на міжнародному ринку освітніх послуг значною мірою обумовлюються 

рівнем розвитку науково-дослідних та конструкторських робіт в країні, що у 

свою чергу визначає якість наданих освітніх послуг.  

Ситуація в країнах СНД, які ми виокремили в четверту групу, зокрема, 

Україні, Таджикистані, Молдові та Казахстані, підтверджує попередні 

висновки щодо залежності розвитку послуг вищої освіти від стану науково-

інноваційного потенціалу національної економіки країни. Ці країни мають 

трансформаційну економіку, основними стратегічними орієнтирами розвитку 

є формування конкурентних переваг в окремих галузях економіки. У 

наведеній групі фактично всі країни мають негативне значення чистого 

притоку іноземних студентів на навчання до країн, тобто вони є імпортерами 

освітніх послуг. Лише в Україні, починаючи з 2009 року, кількість іноземних 

студентів, що здобувають вищу освіту в нашій державі, поступово 

збільшується (рис. 2.21). 

 

Рис. 2.21. Динаміка чистого притоку іноземних студентів до країн 

четвертої групи, осіб 

Побудовано автором на основі [267] 
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Рівень витрат на НДДКР у цих країнах відповідно є незначним і 

становить менше 1%. У Молдові, Казахстані і Таджикистані цей показник 

знаходиться у межах 0,1 – 0,4% ВВП. Враховуючи невеликий розмір 

національних бюджетів країн з трансформаційною економікою, можна 

прогнозувати, що у короткостроковій перспективі ця група країн не зможе 

розширити свій науково-інноваційний потенціал без відповідного 

реформування національної економіки в контексті формування 

високотехнологічного розвитку (рис.2.22) . 

 

Рис. 2.22. Динаміка витрат на НДДКР в країнах четвертої групи, % ВВП 

Побудовано автором на основі [268] 

Неналежна робота уряду над реалізацією стратегії інноваційного 

розвитку освіти, яка базується на інноваціях та інтелекті, негативно 

позначилася на рівні наукового-потенціалу країни через так званий «відтік 

мізків» в інші держави. Індикатором такого стану можна вважати показник 

кількості дослідників на один мільйон населення, який у цій групі країн є 

значно меншим порівняно навіть з країнами Східної Європи. Так, в Україні 

цей показник становить 1 220, а в Молдові – 800 дослідників на один мільйон 

населення (рис. 2.23). 

Щодо інших країн цієї групи, то статистичні дані, на жаль, відсутні. 

Таким чином, можна зробити висновок відносно цих країн: лише активні дії 
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урядів у напрямку до економічної інтеграції в європейський простір стануть 

об’єктивною передумовою формування основ науково-інноваційного 

потенціалу національних економік країн.  

 

Рис. 2.23. Динаміка кількості дослідників у НДДКР на 1 млн. населення 

в окремих країнах четвертої групи, осіб 

Побудовано автором на основі [268] 

П’ята група країн, до яких належать країни Південно-Східної Азії,  

також представлена імпортерами освітніх послуг серед держав, що 

розглядаються. Лише у Малайзії, починаючи з 2009 року, баланс поступово 

почав вирівнюватись, і нині країна стає привабливим місцем для навчання 

іноземних студентів у вищих навчальних закладах (рис. 2.24).  

 

Рис. 2.24. Динаміка чистого притоку іноземних студентів до країн п’ятої 

групи, осіб 

Побудовано автором на основі [267] 

Частка витрат на науково-дослідні та конструкторські роботи у цих 

країнах постійно зростає, що збільшує їх привабливість на міжнародному 
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ринку освітніх послуг. Так, сукупний темп зростання частки НДДКР у 

Малайзії складає 10,5%, становлячи 1,13% ВВП, а Гонконзі – 4,3% та 0,73% 

відповідно (рис.2.25).  

 

Рис. 2.25. Динаміка витрат на НДДКР в країнах п’ятої групи, % ВВП 

Побудовано автором на основі [268] 

 Щодо показника кількості дослідників, задіяних у НДДКР на один 

мільйон населення, то в цій групі країн він теж стрімко зростає. За даним 

показником Гонконг наближається до відповідного значення у Нідерландах 

(3 505), а Малайзія – на рівні Італії (1 820) (рис.2.26).  

 

Рис. 2.26. Кількість дослідників у НДДКР на 1 млн. населення 

Побудовано автором на основі [268] 
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Зазначені вище тенденції відповідають загальному розвитку у регіоні. У 

результаті, ці країни починають займати передові позиції як у економіці, так і 

у розвитку освіти.   

Таким чином, на основі застосування критеріального підходу, який 

ґрунтується на тримірному оцінюванні стану розвитку науково-

інноваційного потенціалу країн, виокремлено п’ять кластерів країн світової 

економіки за ознакою рівня інтернаціоналізації вищої освіти (Додаток Б, 

табл. Б.2.1) [136]. 

У регіональному розрізі студенти з Азії складають найбільшу частку 

іноземних студентів, що навчаються за кордоном: 53% усіх студентів за всіма 

регіонами. Питома вага студентів з Азії серед усіх міжнародних та іноземних 

студентів вищих навчальних закладів є особливо значною у Японії (94%), 

Кореї (93%), Австралії (82%), США (73%) і Новій Зеландії (70%). Серед усіх 

міжнародних та іноземних студентів у країнах ОЕСР, 26% є вихідцями з  

європейських країн, 9% – з Африки, 6% – з Латинської Америки і 

Карибського басейну, і 3% – з Північної Америки. Загалом,  30% іноземних 

студентів, що навчаються у країнах ОЕСР, є вихідцями інших країн ОЕСР. 

У 2012 році на студентів з Китаю припадало близько 22% всіх іноземних 

студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах в країнах ОЕСР, що 

складає найвищу частку серед усіх країн. 28% всіх китайських студентів, що 

навчаються за кордоном, зараховані до вищих навчальних закладів у США, 

тоді як 11% обирають Австралію, 6% – Корею, 13% – Японію, а 11% 

навчаються у Великій Британії. Друга за величиною частка іноземних 

студентів в країнах ОЕСР походить з Індії (5,8%). Близько 45% індійських 

студентів навчаються у США, 17%  – Великій Британії, 6% – Канаді і 5% – 

Австралії [232].  

Переважна частка студентів з Азії та Європи також спостерігається 

серед студентів країн ОЕСР: відносна їх кількість у Франції (2,1%), 

Німеччині (4,2%) і Кореї (4,2%). Саме ці групи складають найбільшу групу 

іноземних студентів, що навчаються в ОЕСР. Далі слідують студенти з США 
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(1,6%), Італії (1,6%), Канади (1,5%), Словаччини (1,2%), Японії (1,1%) і 

Туреччини (1,1%) (рис. 2.27). 

Значна частина іноземних студентів у країнах ОЕСР є вихідцями із 

сусідніх країн. У всіх країнах ОЕСР в 2012 році, в середньому 21% всіх 

іноземних студентів походили з країн, які мали спільні наземні або морські 

кордони з країною, що приймає. Високий рівень мобільності з сусідніх країн 

є не тільки результатом того, що вони знаходяться в певному географічному 

районі, як в Чехії, але також вказує на переваги у ціні, якості та навчанні. 

 

Рис. 2.27. Розподіл іноземних студентів у ВНЗ за регіонами (2012 р.) 

Складено автором на основі [209] 

Серед країн ОЕС, найвищі частки студентів із сусідніх країн знаходяться 

в Японії (81%), Греції (76%), Кореї (75%), Естонії (70%), Російській 

Федерації (68%) та Чехії (65%). Іноземні студенти з сусідніх країн також 

значною мірою представлені в Австрії, Бельгії, Польщі, Словаччині і 

Південній Африці. Натомість, тільки 4% іноземних студентів в Канаді 

походять зі США; і лише 6% студентів у США – вихідці з Багамських 

островів, Канади або Мексики. 
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Інтернаціоналізація як невід’ємна частина безперервного процесу змін у 

сфері вищої освіти створює нові можливості, але водночас несе в собі певні 

ризики [132].  

Основними перевагами інтернаціоналізації вищої освіти є:  

диверсифікація та покращення навчального середовища;  диверсифікація та 

збільшення кількості студентів за рахунок залучення кращих іноземних 

студентів та випускників; підготовка випускників, які добре обізнані з 

міжнародними та крос-культурними особливостями; вирішення проблеми все 

більшої взаємозалежності світу, що тим самим сприяє поліпшенню 

взаєморозуміння між народами; формуванню ресурсів для розвитку інших 

міжнародних видів діяльності; підвищенню міжнародного статусу 

університетів [131]. 

Загалом, здобуття міжнародної освіти виховує «міжнародні 

характеристики» в студентів, які є необхідними в глобальній економіці: 

міжнародна свідомість і відкритість, знання другої іноземної мови, гнучкість 

мислення, толерантність та повага до інших.  

Разом із тим, згідно зі щорічним звітом Міжнародної асоціації 

університетів «Інтернаціоналізація вищої освіти: зростання очікувань, 

основоположні цінності», один із найбільших ризиків у процесі 

інтернаціоналізації вищих навчальних закладів полягає в тому, що 

можливості для здобуття освіти за кордоном будуть доступними лише для 

матеріально забезпечених студентів. Цей ризик супроводжується 

труднощами в місцевому регулюванні якості зарубіжних програм і 

надмірною конкуренцією серед вузів, нерівномірним розподілом переваг 

інтернаціоналізації між всіма учасниками освітнього процесу і зростанням 

нерівномірності розвитку місцевих університетів та університетів з активною 

міжнародною мобільністю усередині однієї країни [259]. 

Ранжування цих ризиків змінюється залежно від окремого регіону. Так, 

респонденти у всіх регіонах, за винятком Європи, надавали найважливіше 

значення ризику доступності міжнародних можливостей для студентів 
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внаслідок неоднакової забезпеченості фінансовими ресурсами. Респонденти в 

Африці та на Близькому Сході вважають проблему «відтоку мізків» другим 

найбільш значимим ризиком для вищих навчальних закладів. Для 

респондентів з Азії і Тихоокеанського регіону важливими є два інституційні 

ризики: надмірна конкуренція серед вузів і надмірне зосередження уваги на 

інтернаціоналізації за рахунок інших пріоритетів.  

Респонденти з Північної Америки наголошують на ризику вербування 

іноземних студентів. У Латинській Америці і Карибському басейні, а також 

Азії і Тихоокеанському регіоні, респонденти визнали укладання міжнародних 

партнерських угод  з іноземними університетами заради престижу в якості 

третього найважливішого ризику інтернаціоналізації вищих навчальних 

закладів. 

Згадані вище ризики наштовхують на певні роздуми щодо 

непередбачуваних негативних наслідків інтернаціоналізації вищої освіти. 

Серед них можна виокремити такі найголовніші [236]: 

 – мовна централізація. Значне поширення англійської мови, хоча і  

зумовлено перевагами її використання в якості єдиного засобу спілкування, 

може зменшити різноманітність мов, якими навчаються і викладають. 

Всезагальне використання англійської мови може, таким чином, призвести до 

культурної гомогенізації; 

–  «єдина модель» університету. Глобальна конкуренція може зменшити 

різноманітність інституційних моделей вищих навчальних закладів, які 

визначають якість вищої освіти. Прагнення виробити єдину модель 

досягнення досконалості, яка втілюється в поняття «університет світового 

рівня» і зазвичай визначається передовими розробками в галузі наукових 

досліджень, може призвести до концентрації дефіцитних національних 

ресурсів у кількох або одному вищому навчальному закладі, що може 

спотворити різноманітність національної системи вищої освіти; 

– «відтік мізків». «Відтік мізків» може продовжуватись або навіть 

прискоритись, підриваючи здатність країн та їх університетів утримувати 
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талановитих студентів і науковців, необхідних для процвітання, культурного 

розвитку і соціального благополуччя країни; 

– слабкі набори іноземних студентів. Існують хибні уявлення про зниження 

освітніх можливостей для вітчизняних студентів; 

–  питання життєздатності філій університетів. Збільшення міжнародних 

програм і створення філій університетів піднімає низку питань, у тому числі, 

яким чином вони підвищують освітній потенціал приймаючих країн у 

довгостроковій перспективі і наскільки вони можуть виконати обіцянку 

забезпечення кращого рівня освіти, порівняно із закладами у власній країні. 

Присутність зарубіжних освітніх установ з їх престижем може перебивати 

переваги місцевих вищих навчальних закладів, які прагнуть забезпечувати 

національні потреби у вищій освіті; 

– одержимість рейтингами. Прагнення підвищити репутацію вищого 

навчального закладу внаслідок укладання партнерських угод про співпрацю з 

іноземними університетами може керуватися значною мірою бажанням 

завоювати авторитет і визнання в результаті такої асоціації, аніж реальною 

зацікавленістю у співпраці; 

– нерівність відносин. Асиметрія відносин між установами на основі доступу 

до ресурсів для розвитку і реалізації стратегій інтернаціоналізації може 

призвести до того, що установи з більшими можливостями отримуватимуть 

більше переваг від інтернаціоналізації  

Таким чином, вищі навчальні заклади та учасники освітнього процесу 

повинні більше акцентувати увагу на академічних цінностях. Університети, 

які розробляють міжнародні програми, повинні насамперед сприяти розвитку 

академічної свободи, інституційної автономності і соціальної 

відповідальності. Окрім того, вони повинні впроваджувати соціально 

відповідальні практики, такі, як рівність у доступності освіти й 

недискримінація на місцевому та міжнародному рівнях. Університети 

повинні сповідувати ідею взаємних вигід і зважати на справедливість 
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стосовно усіх учасників освітнього процесу та країн. Лише в такому випадку 

переваги від інтернаціоналізації вищої освіти розкриються повною мірою.  

Одним із важливих факторів, які впливають на рівень 

інтернаціоналізації вищої освіти, є особливості та стан ринку праці країн. 

Значна кількість студентів та науковців здобувають освіту в країнах, де 

бачать найкращі перспективи для подальшого працевлаштування та 

розвитку. Дослідження показало, що найменший рівень безробіття 

спостерігався станом на 2013 рік в Північній та Східній Азії 3,87% та 4,46% 

відповідно. У той час як ринок праці Близького Сходу і Північної Африки та 

регіону Європи і Центральної Азії характеризувався значно вищим відсотком 

безробітного населення від загальної чисельності робочої сили, а саме 

11,22% та 9,60 відповідно  (табл. 2.5) 

Таблиця 2.5 

Рівень безробіття, всього (% від загальної чисельності робочої 

сили) у розрізі регіонів 

Країна 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Середньо-

річний 

темп 

росту 

Південна Азія 4,66 4,48 3,95 4,25 4,17 3,82 3,81 3,89 3,87 -2,3% 

Східна Азія і 

Тихоокеанський 

регіон 

4,67 4,51 4,22 4,56 4,63 4,40 4,32 4,38 4,46 -0,6% 

Латинська 

Америка та 

Карибський 

басейн 

8,02 7,33 6,89 6,45 7,51 7,27 6,67 6,27 6,19 -3,2% 

Північна 

Америка 
5,36 4,87 4,84 5,92 9,28 9,52 8,83 8,09 7,37 4,1% 

Суб-Сахарна 

Африка 
7,66 7,76 7,55 7,72 7,76 7,64 7,66 7,63 7,65 0,0% 

Європа і 

Центральна 

Азія 

8,85 8,39 7,51 7,37 9,25 9,33 9,03 9,30 9,60 1,0% 

Близький Схід і 

Північна 

Африка 

11,85 10,99 10,39 9,98 10,14 10,43 11,26 11,33 11,22 -0,7% 

Складено автором на основі [268] 
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Значний рівень безробіття в регіоні Європи і Центральної Азії 

формується, окрім незбалансованості ринку серед країн регіону, за рахунок 

значної кількості емігрантів до країн. Значна кількість осіб мігрують до 

Європи для здобуття вищої освіти та/або працевлаштування. Таким чином, 

ринок праці держав стає більш насиченим за незмінної пропозиції робочих 

місць. 

Ринок робочої сили України характеризується дещо вищим рівнем 

безробіття, ніж спостерігається в середньому по усьому світу. Так, у 2013 

році показник по Україні був майже на 2 відсоткових пункти вищий, ніж 

аналогічний індикатор в середньому по світу (рис.2.28).  

 

Рис. 2.28. Динаміка рівня безробіття, у світі та в Україні  (% від 

загальної чисельності робочої сили) 

Складено  автором на основі [268] 

Зазначимо також, що негативним фактором є тенденція до зростання 

розриву між рівнем безробіття країни та світу. 

Зайнятість населення – це найважливіший параметр функціонування 

ринку праці і його динаміка значною мірою характеризує раціональне 

використання потенціалу трудових ресурсів й задоволення професійних 

потреб працівників, включаючи потреби у професійній освіті та підтриманні 

кваліфікації. Аналіз тенденцій у зайнятості населення на глобальному ринку 
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праці за період з 2005-2013 рр. свідчить про те, що у світі зменшується 

кількість зайнятого населення (–  1, 3 %), а в Україні цей показник за той же 

період зріс майже на такий же відсоток (+1,4%)  (рис.2.29).  

 

 

Рис. 2.29. Динаміка зайнятості робочої сили у світі та в Україні (% від 

загальної чисельності населення у віці 15 років і старше) 

Складено автором на основі [268] 

Рівень зайнятого населення в Україні менший за середньосвітовий, але 

простежується тенденція до вирівнювання зайнятості в нашій країні до рівня 

світового.  Зайнятість населення – це важливе явище соціально-економічного 

життя суспільства, яке далеко не вичерпується проблемами безробіття, а 

включає також і такий аспект як забезпечення гідного рівня життя 

працюючого населення. Тому рівень освіти персоналу є важливим фактором 

їх здатності бути затребуваними на глобальному ринку праці. 

Поняття «повна зайнятість» не має однозначного тлумачення і залежно 

від критерію, що лежить в основі його характеристики, трактується по-

різному. У західній економічній думці та практиці повна зайнятість – це стан 

економіки, при якому всі охочі працювати при сформованому (домінуюче) 

рівні реальної заробітної плати мають роботу [47]. Важливою умовою 

розвитку глобального ринку освітніх послуг є орієнтація на вимоги 
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глобального ринку праці щодо професій, спеціальностей, навичок, умінь, які 

повинні мати фахівці, котрі отримали відповідний диплом про освіту. 

Іншим важливим чинником формування нового глобального простору 

вищої освіти стає розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), 

які набувають все більшого поширення і в сфері вищої освіти. Цей процес 

відбувається на тлі загальносвітових тенденцій поширення інформаційно-

комунікаційних технологій [221]. На наш погляд, інформатизація як 

домінанта вищої освіти є визначальною, тобто завдяки інформатизації 

формуються умови для забезпечення масовості й інтернаціоналізації освітніх 

послуг, інформатизація суспільства стала передумовою інноваційних 

технологій в освіті.   

Згідно з даними Міжнародного союзу телекомунікацій, до кінця 2015 

року кількість користувачів Інтернету в світі сягне більше 3 млрд. Дві 

третини світових інтернет-користувачів походять з країн, що розвиваються. 

Очікується, що у цих країнах кількість інтернет-користувачів подвоїться 

через 5 років і зросте з 974 мільйонів у 2009 році до 2,1 млрд. в 2015 році 

(рис. 2.30). 

 

Рис. 2.30. Динаміка  кількості  інтернет-користувачів за період 2005-

2015 рр., млн осіб 

Складено автором на основі [249] 
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У глобальному масштабі у 2014 році відсоток інтернет-користувачів зріс 

до показника 40,6%, причому з них 79,5% у розвинених країнах та 32,4% в 

країнах, що розвиваються (рис.2.31). Відповідно темпи зростання інтернет-

користувачів у розвинених країнах залишаються на відносно низькому рівні 

– 3,3% порівняно з 8,7% в країнах, що розвиваються. 

Такий стан інформатизації суспільства є важливою передумовою 

розвитку інформатизації вищої освіти саме в країнах з розвиненою 

економікою, які, як було визначно, є лідерами ринку у сфері експорту послуг 

вищої освіти.  

У регіональному розрізі, згідно з прогнозами, очікується, що майже 20% 

населення Африки до кінця 2015 року користуватиметься Інтернетом. 

 

Рис.2.31. Динаміка зростання відсотка населення, які є інтернет-

користувачами за період 2005-2015 рр., % 

Побудовано автором на основі [249]   

У Північній та Південній Америці двоє з трьох жителів будуть в режимі 

онлайн. Загалом, рівень проникнення Інтернету в США становитиме 66%.  

Найвищий рівень проникнення Інтернету у світі спостерігатиметься в 

Європі – 77,6%. В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та на Близькому Сході 

до кінця 2015 року в системі онлайн буде спілкуватися більша третина 

населення (рис. 2.32). 



136 

 

 

Рис. 2.32. Відсоток населення, які є інтернет-користувачами, у розрізі 

регіонів світу, 2015 р. 

Складено автором на основі [249] 

Згідно з оцінками аналітиків ринку, до кінця 2015 року, 46,4% сімей у 

світі матимуть доступ до Інтернету вдома, більш ніж третина населення 

(34,1%) буде підключена до Всесвітньої мережі в країнах, що розвиваються, а 

в розвинених країнах цей показник сягне 81,3% до кінця 2015 року (рис.2.33). 

Таким чином, рівень доступу до Інтернету в розвинених країнах 

наближається до насичення.  

 

Рис. 2.33. Динаміка зростання відсотка домогосподарств із доступом до 

Інтернету, 2005-2015рр. 

Побудовано автором на основі [249]  

До кінця 2016 року 82,1% домогосподарств в Європі матиме доступ до 

Інтернету. У США та країнах СНД ця частка становитиме близько 60%. 



137 

 

Загалом, передбачається, що 46,4% світового населення буде підключеним до 

Всесвітньої мережі. 

У країнах Близького Сходу та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні майже 

40% домогосподарств матимуть вихід до інтернет-мережі. І лише в Африці й 

надалі спостерігатиметься найнижча частка населення з доступом до 

Інтернету (10,7%) (рис. 2.34). 

 

 

Рис. 2.34. Відсоток домогосподарств регіонів світу із доступом до 

Інтернету, 2015р. 

Побудовано автором на основі [249]  

Таким чином, проведений аналіз стану глобальної інформатизації 

суспільства дозволяє дійти висновку, що, по-перше, процес інформатизації 

суспільства розвивається у просторі і часі, а його масштаби в європейському 

регіоні наближаються до стану насичення; по-друге, зберігається відчутна 

відмінність між рівнем інформатизації в країнах з різним рівнем 

економічного розвитку, проте межа розриву скорочується; по-третє, у 

глобальному інформаційному просторі сформувалися мега-регіони з 

інтенсивним рівнем використання Інтернету як домогосподарствами, так і 

суб’єктами надання освітніх послуг, що є об’єктивним чинником розвитку 

інноваційних форм надання послуг вищої освіти в системі онлайн для різних 

верств населення (за віковими категоріями, рівнем освіти, статтю, рівнем 
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зайнятості тощо).  Це свідчить про те, що ІКТ мають значний потенціал щодо 

охоплення всіх сфер людської діяльності, включаючи освіту. 

У сфері освіти ІКТ почали набувати особливого застосування, хоча їх 

вплив на сферу надання послуг вищої освіти не такий значний, як в інших 

галузях. Вища освіта – це соціально орієнтований вид діяльності, тому її 

високий рівень якості завжди традиційно асоціювався з сильними 

викладачами, які надавали особистому контакту зі студентами особливого 

значення. Однак зі стрімким розвитком цифрових технологій та засобів 

масової комунікації, роль ІКТ у вищій освіті стає все більш важливою, і ця 

значимість продовжуватиме зростати в XXI столітті. Нова парадигма 

сучасної вищої освіти насамперед передбачає інформатизацію освіти в якості 

важливого чинника її розвитку. 

Так звана інформатизація освіти є процесом використання сучасних 

інформаційних технологій, розробки освітніх ресурсів та оптимізації 

навчального процесу з метою розвитку та покращення особистих якостей 

студентів і сприяння модернізації освіти.  

Основні характеристики інформатизації освіти проявляються через 

сукупність спеціальних технологій, методів обробки інформації та форм 

трансферу нових знань: оцифрування, мережевість, інтелектуалізацію та 

мультимедіа. Оцифрування – це цифрова технологія на комп’ютерній основі, 

яка забезпечує простий, надійний та уніфікований процес передачі 

інформації в сукупності освітньої послуги. Мультимедійні технології на 

комп’ютерній основі призводять до інтеграції медіа-пристроїв, 

диверсифікації інформації та явища реальної віртуалізації. 

У сучасних умовах цифрова інформаційна мережа робить можливим 

інтеграцію «скай-мережі» (наприклад, цифрової супутникової системи 

зв’язку та системи мобільного цифрового зв’язку) і «наземної мережі» (в 

основному, Інтернет). Мережевість надає переваги в обміні ресурсами, що не 

обмежується часом і простором, мультимедійній взаємодії. 



139 

 

Інтелектуалізація в інтернет-освіті – це штучний інтелект, який є ядром 

інформаційної системи методів навчання, за допомогою яких навчальна 

поведінка буде олюднена, а зв’язок між людиною та машиною буде 

натуралізованим. 

 

2.3. Оцінка факторів впливу на розвиток вищої освіти в умовах 

інформатизації глобального ринку освітніх послуг 

 

З метою виявлення залежності між показником розвитку глобальної 

мобільності освітніх послуг та рівнем інформатизації доцільно 

використовувати кількісний та якісний методи аналізу факторів. Так, 

кількісний аналіз можливо провести шляхом побудови регресійної моделі.  

Як відомо, регресійний аналіз (англ. regression analysis) – це метод 

визначення відокремленого і спільного впливу факторів на результативну 

ознаку та кількісної оцінки цього впливу шляхом використання відповідних 

критеріїв [72]. 

Регресійний аналіз проводиться на основі побудованого рівняння 

регресії і визначає внесок кожної незалежної змінної у варіацію 

досліджуваної (прогнозованої) залежної змінної величини. 

Основним завданням регресійного аналізу є визначення впливу факторів 

на результативний показник (в абсолютних показниках). Передусім для цього 

необхідно підібрати та обґрунтувати рівняння зв'язку, що відповідає 

характеру аналітичної стохастичної залежності між досліджуваними 

ознаками. 

Кореляція (від лат. сorrelation – відповідність) − це статистична 

залежність між величинами, яка не має строго функціонального характеру. 

Кореляційна залежність виникає тоді, коли одна з величин залежить не 

тільки від заданої другої, а й від деяких випадкових факторів; або, коли серед 

умов, від яких залежать обидві величини, є загальні для них обох. 
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Для незалежних величин r = 0, для функціональних залежностей r = ±1. 

Якщо зростання Х призводить до зростання Y, то r − додатне, якщо до 

зменшення − то r − від’ємне. Щоб нехтувати знаком r, вводять поняття 

«коефіцієнта детермінації» R = r
2 
 , який завжди додатний. 

Кореляція вважається сильною, якщо r < 0,75 . 

 Дослідимо залежність розвитку мобільності сфери освітніх послуг від 

проникнення у неї інформаційних технологій, а також вплив на показник 

інших факторів, для чого було проведено кореляційний аналіз. Для аналізу 

обрано сукупність таких показників: 

     – чистий притік іноземних студентів країн світу; 

– витрати на науково-дослідні роботи (% ВВП); 

     – обсяг наукових публікацій; 

     – ВВП на душу населення; 

      – частка користувачів Інтернету, %. 

При цьому показник обсягу чистого притоку іноземних студентів до 

країн світу використано в якості залежної змінної (У). Регресійний аналіз 

показників проведено для світових показників. Кількість спостережень при 

побудові моделі: 14, тобто показники за період 1999 – 2012 рр. (табл. 2.6). 

Зазначимо, що існує декілька способів усунення автокореляції у 

динамічних рядах [26]. Перший метод – це використання замість первинних 

початкових даних їх логарифмів, що означає перевагу логарифмічних 

моделей над іншими при обробці динамічних рядів. Другий метод –    

використання перших різниць. 

Окрім того, сучасні інформаційні технології дозволяють спрогнозувати 

або передбачити значення показника, для цього використовується 

перцентиль. Цей показник показує відсоток зміни показника. Іншими 

словами, для достовірності значення змінної, яка визначає граничне значення 

показника (Додаток Б, рис. Б.2.1, рис. Б.2.2, рис.Б.2.3). 
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Таблиця 2.6 

Початкові емпіричні ряди даних для побудови регресії, 1999-2012 рр. 

Період 

Чистий притік 

іноземних 

студентів до 

країн світу 

 

Витрати на 

науково-

дослідні 

роботи (% 

ВВП) 

Обсяг 

наукових 

публікацій 

ВВП на душу 

населення 

Частка 

користувачів 

Інтернету, % 

1999 5 265 1,48 14 341 25 321 7,67 

2000 5 483 1,52 14 589 26 272 9,42 

2001 5 379 1,58 14 484 27 375 11,58 

2002 5 852 1,59 14 255 28 745 14,47 

2003 6 385 1,59 14 934 29 793 17,02 

2004 8 974 1,58 15 589 31 329 19,53 

2005 9 485 1,61 15 974 32 526 21,82 

2006 9 795 1,63 17 217 34 146 24,52 

2007 10 294 1,64 17 834 36 214 26,29 

2008 9 824 1,71 18 777 37 160 29,08 

2009 10 254 1,78 18 932 40 082 31,86 

2010 10 641 1,76 19 517 39 093 35,14 

2011 10 809 1,79 20 603 42 119 38,43 

2012 10 968 1,82 21 749 44 598 41,28 

Складено автором на основі [249; 267; 268] 

Так, у дослідженні застосуємо метод логарифмування, що змінить 

початкові епіричні дані для побудови регресії (табл. 2.7). 

Таблиця 2.7 

Емпіричні ряди даних для побудови регресії, 1999-2012 рр. 

Період 

Чистий притік 

іноземних 

студентів до 

країн світу 

 

Витрати на 

науково-

дослідні 

роботи (% 

ВВП) 

Обсяг 

наукових 

публікацій 

ВВП на душу 

населення 

Частка 

користувачів 

Інтернету, % 

1999 3,72 0,17 4,16 4,40 0,88 

2000 3,74 0,18 4,16 4,42 0,97 

2001 3,73 0,20 4,16 4,44 1,06 

2002 3,77 0,20 4,15 4,46 1,16 

2003 3,81 0,20 4,17 4,47 1,23 

2004 3,95 0,20 4,19 4,50 1,29 

2005 3,98 0,21 4,20 4,51 1,34 

2006 3,99 0,21 4,24 4,53 1,39 



142 

 

Період 

Чистий притік 

іноземних 

студентів до 

країн світу 

 

Витрати на 

науково-

дослідні 

роботи (% 

ВВП) 

Обсяг 

наукових 

публікацій 

ВВП на душу 

населення 

Частка 

користувачів 

Інтернету, % 

2007 4,01 0,22 4,25 4,56 1,42 

2008 3,99 0,23 4,27 4,57 1,46 

2009 4,01 0,25 4,28 4,60 1,50 

2010 4,03 0,25 4,29 4,59 1,55 

2011 4,03 0,25 4,31 4,62 1,58 

2012 4,04 0,26 4,34 4,65 1,62 

Складено автором на основі [249; 267; 268] 

Ступені свободи у побудованій регресії складають 4 і 9, для яких 

вказано табличні дані показників t-критерію та F-критерію (табл. 2.8). 

Таблиця 2.8 

Табличні значення за ступенями свободи v1=4 і v2=9 

Рівень надійності t-критерій F-критерій 

0,9 1,83 - 

0,95 2,26 3,63 

0,98 2,82 - 

0,99 3,25 6,42 

Складено автором на основі [113] 

Значення r (множинний R) знаходиться на рівні 0,99. У такому випадку 

можна говорити про те, що протягом періоду спостереження був високий 

ступінь прямого кореляційного взаємозв’язку між аналізованими 

показниками (табл. 2.9).  

Критерій Фішера (F) дорівнює 74,4, що значно перевищує табличні дані 

за рівня надійності 0,99. Це свідчить про адекватність моделі. 

Щоправда, проаналізувавши показник Р-Значення, стає очевидним, що 

вплив на У, тобто чистий притік іноземних студентів до країн світу, мають 

лише такі Х, як витрати на науково-дослідні роботи (% ВВП) та частка 

користувачів Інтернету, адже знаходяться нижче рівня 0,05. Інші ж 

параметри моделі є незначущими (табл.2. 9). 

 



143 

 

 

Таблиця 2.9 

Регресійна статистика щодо аналізованих показників, 1999-2012 рр. 

Множинний R 0,98521122 

R-квадрат 0,970641147 

F 74,38787217 

P-Значення 

Витрати на науково-дослідні роботи 

(% ВВП) 
0,001309007 

Обсяг наукових публікацій 0,585014029 

ВВП на душу населення 0,307774958 

Частка користувачів Інтернету, % 0,033400254 

У такому випадку необхідно побудувати ще одну модель з виключенням 

нульових показників (табл.2.10).  

Таблиця 2.10 

Емпіричні ряди даних для побудови регресії, 1999-2012 рр. 

Період 

Чистий притік 

іноземних студентів 

до країн світу 

 

Витрати на 

науково-

дослідні 

роботи (% 

ВВП) 

Частка користувачів 

Інтернету, % 

1999 3,72 0,17 0,88 

2000 3,74 0,18 0,97 

2001 3,73 0,20 1,06 

2002 3,77 0,20 1,16 

2003 3,81 0,20 1,23 

2004 3,95 0,20 1,29 

2005 3,98 0,21 1,34 

2006 3,99 0,21 1,39 

2007 4,01 0,22 1,42 

2008 3,99 0,23 1,46 

2009 4,01 0,25 1,50 

2010 4,03 0,25 1,55 

2011 4,03 0,25 1,58 

2012 4,04 0,26 1,62 

Складено автором на основі [249; 267; 268] 

У новій регресійній моделі ступені свободи складають 2 і 11, для яких 

вказано табличні данні показників t-критерію та F-критерію (табл. 2.11). 
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Таблиця 2.11 

Табличні значення за ступенів свободи v1=2 і v2=11 

Рівень надійності t-критерій F-критерій 

0,9 1,80 - 

0,95 2,20 4,0 

0,98 2,72 - 

0,99 3,11 7,2 

Побудовано автором на основі [113] 

Виявлено, що значення r (множинний R) знаходиться на рівні 0,97. У 

такому випадку можна говорити про те, що протягом періоду спостереження 

був високий ступінь прямого кореляційного взаємозв’язку між аналізованими 

показниками (табл.2.12).  

Рівняння багатофакторної регресії виглядає таким чином: 

У = 3,402  - 2,811Х1  +  0,849Х2 . 

Аналізована модель дає значення Критерію Фішера (F) на рівні 84,5, що 

значно перевищує табличні дані за рівня надійності 0,99. Це свідчить про 

адекватність моделі. 

Показник Р-Значення менший 0,05 за обома змінними, що вказує на 

значущість Х1 та Х2 на У. Тобто показники: частка користувачів Інтернету та 

витрати на науково-дослідні роботи значно впливають на зміну притоку 

іноземних студентів до країн світу (табл. 2.12). 

За рівня надійності 0,98 показник |t-критерій| для змінної «Витрати на 

науково-дослідні роботи (% ВВП)» складає 2,78. В свою чергу, |t-критерій| 

для змінної «Частка користувачів Інтернету» дорівнює 6,94 з рівнем 

надійності 0,99. Таким чином, проведений аналіз регресійної моделі показав, 

що рівень інформатизації суспільства та витрати на науково-дослідні роботи 

мають вплив на розвиток міжнародного експорту послуг вищої освіти 

(табл.2. 12).  Побудована нами модель залежності чистого притоку студентів 

від рівня інформатизації дає змогу здійснити прогноз на майбутнє  (Додаток 

Б, рис.Б.2.4), тож на 2016 рік цей показник сягне більш ніж 15 277 осіб. 
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Таблиця 2.12 

Регресійна статистика щодо аналізованих показників, 1999-2012 рр. 

Множинний R 0,968970609 

R-квадрат 0,93890404 

F 84,52231956 

P-Значення 

Витрати на науково-дослідні роботи 

(% ВВП) 
0,017884985 

Частка користувачів Інтернету, % 0,0000246855 

t-статистика 

Витрати на науково-дослідні роботи 

(% ВВП) 
-2,780591379 

Частка користувачів Інтернету, % 6,935803631 

 

Незважаючи на те, що кількісний метод аналізу наочно показав ступінь 

впливу інформації суспільства на розвиток глобалізації вищої освіти в світі, 

важливим є також дослідження якісних факторів. 

За оцінками (на основі експертного оцінювання) рушійні фактори у 

зростанні мобільності студентів включають: підвищення попиту на вищу 

освіту в усьому світі, цінність навчання в престижних вищих навчальних 

закладах за кордоном; конкретні заходи політики, які спрямовані на сприяння 

мобільності студентів у певному географічному регіоні (наприклад, Європі); 

підтримку уряду у вивченні студентами конкретних дисциплін. Окрім того, 

деякі країни та університети докладають значних маркетингових зусиль 

щодо залучення студентів з-за кордону. 

Серед основних факторів, що визначають вибір учасниками освітнього 

процесу певного вищого навчального закладу за кордонам, можна виділити 

такі: мова навчання, якість програм вищої школи, вартість навчання, 

імміграційна політика та інші фактори. 

  Аналіз стану ситуації на глобальному ринку послуг свідчить, що у 

деяких випадках мова, якою спілкуються студенти і викладають в 

університеті, є визначальним фактором при виборі країни, в якій 

навчатиметься студент. Країни, в яких мова викладання широко поширена, 

зокрема англійська, французька, німецька, російська та іспанська, є 
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провідними напрямами навчання для іноземних студентів, як в абсолютному, 

так і відносному вираженні. Лише Японія є помітним винятком: незважаючи 

на те, що японська не є надто поширеною у світі, країна залучає значну 

кількість іноземних студентів, 94% з яких походять з Азії.  

Переважання англомовних напрямів навчання в університетах таких 

країн, як Австралія, Канада, Нова Зеландія, Велика Британія і США свідчить, 

зокрема, про сприйняття англійської мови як глобального засобу 

спілкування. Підтвердженням цього також слугує той факт, що студенти, які 

планують навчатися за кордоном, переважно вивчали англійську мову в 

країні походження або бажають покращити свої знання шляхом занурення в 

англомовне середовище. Відповідно, близько 41% загального зростання 

кількості іноземних студентів у вищих навчальних закладах по всьому світу у 

період 2000–2012 рр. можна пояснити  збільшенням таких студентів у 

Австралії, Канаді, Ірландії, Новій Зеландії, Південній Африці, Великій 

Британії та США.  

Велика кількість країн, що використовують англійську мову як офіційну 

або лінгва-франка, також підтверджує цю думку. Значна частина іноземних 

студентів з англомовних країн зараховані до вищих навчальних закладів в 

інших англомовних країнах, включаючи Австралію (18%), Канаду (більше 

30%), Ірландію (більше 40%), Нову Зеландію (більш ніж на 40%), Південну 

Африку (більше 80%), Сполучене Королівство (більше 30%) і США (25%). В 

середньому, серед усіх країн ОЕСР в 2012 році майже кожен з чотирьох 

іноземних студентів був вихідцем країни, де офіційна чи широко поширена 

мова збігалася з мовою країни навчання.  

Враховуючи таку закономірність, все більше університетів у 

неангломовних країнах пропонують навчальні програми англійською мовою. 

Ця тенденція особливо помітна в країнах, де англійська мова широко 

поширена, наприклад, скандинавські країни (табл. 2. 13). 
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Таблиця 2.13 

ОЕСР та країни-партнери, в яких навчальні програми у вищих 

навчальних закладах викладаються англійською мовою 
Ступінь використання англійської мови при 

викладанні дисциплін 
Країна 

Всі або майже всі навчальні програми 

викладаються англійською мовою 

Австралія, Канада, Ірландія, Нова Зеландія, 

Сполучене Королівство, США 

Велика кількість навчальних програм 

викладається англійською мовою 
Данія, Фінляндія, Нідерланди, Швеція 

Деякі програми викладаються англійською 

мовою 

Бельгія, Чехія, Франція, Німеччина, 

Угорщина, Ісландія, Японія, Корея, 

Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, 

Іспанія, Швейцарія, Туреччина 

Жодна або майже жодна програма не 

викладається англійською мовою 

Австрія, Бельгія, Бразилія, Чилі, Греція, 

Ізраїль, Італія, Люксембург, Мексика, 

Російська Федерація 

Складено автором на основі [205] 

Іноземні студенти все частіше обирають місце навчання на основі якості 

освіти, що виражається через широкий спектр інформації, зокрема, рейтинги 

існуючих навчальних програм. Наприклад, значна частина провідних вищих 

навчальних закладів у найпоширеніших країнах навчання та поява в 

рейтингах університетів у все більш популярних країнах для навчання 

привертають увагу до важливості сприйняття якості освіти, навіть якщо 

взаємозалежність між мобільністю студентів та якістю програм окремих 

університетів важко встановити.  

У більшості країн ЄС, у тому числі Австрії, Бельгії, Чехії, Данії, Естонії, 

Фінляндії, Франції, Німеччині, Італії, Нідерландах, Польщі, Словаччині, 

Іспанії, Швеції та Великій Британії, іноземні студенти з інших країн ЄС 

сплачують таку ж суму за навчання, як і вітчизняні. Це також стосується 

Ірландії, але тільки за умови, що студент ЄС проживав у ЄС, Європейській 

економічній зоні (ЄЕЗ) або Швейцарії протягом трьох із п’яти попередніх 

років. Якщо ця умова виконується, студент ЄС має право на безкоштовне 

навчання у визначеному навчальному році. Те ж саме спостерігається у 

Фінляндії, Німеччині та Італії, якщо іноземні студенти є вихідцями 

неєвропейських країн.  
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У той час як плата за навчання у Фінляндії, Ісландії та Норвегії відсутня, 

у Німеччині плата за навчання стягується в усіх приватних навчальних 

закладах. А в деяких федеральних землях плата за навчання також введена у 

державних вищих навчальних закладах. У Данії, до студентів з Норвегії, 

Ісландії та країн ЄС ставляться як до вітчизняних – вони відповідно не 

платять за навчання, оскільки їх освіта повністю субсидується. Однак 

більшість іноземних студентів з країн, що не входять до ЄС або ЄЕЗ, повинні 

сплачувати повну суму за навчання. Хоча певна кількість талановитих 

студентів може претендувати на стипендії, які покривають всю або частину 

вартості навчання (табл.2.14). 

Таблиця 2.14 

Особливості цінової політики у сфері освітніх послуг в ОЕСР та 

інших країнах G20 

Цінова політика ОЕСР та інші країни G20 

Вартість навчання для іноземних студентів 

вища порівняно з вітчизняними 

Австралія, Австрія, Бельгія, Канада, Чехія, 

Данія, Естонія, Ірландія, Нідерланди, Нова 

Зеландія, Польща, Росія, Швеція, 

Туреччина, Сполучене Королівство, 

Сполучені Штати 

Однакова вартість навчання для іноземних 

та вітчизняних студентів 

Франція, Німеччина, Італія, Японія, Корея, 

Мексика, Іспанія, Швейцарія 

Плата за навчання відсутня як для 

іноземних, так і вітчизняних студентів 
Фінляндія, Ісландія, Норвегія 

Складено автором на основі [205] 

Країни, які стягують повну вартість за навчання з іноземних студентів, 

отримують суттєві економічні вигоди. Деякі країни Азіатсько-

Тихоокеанського регіону зробили міжнародну освіту частиною своєї 

соціально-економічної стратегії розвитку і почали впроваджувати політику 

залучення іноземних студентів на основі генерування доходів або, 

принаймні, відшкодування витрат.   

Нова Зеландія успішно ввела диференційований збір за навчання для 

іноземних студентів, і це не завадило істотному зростанню кількості 

іноземних студентів в останні роки. Це свідчить про те, що стягнення плати 
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за навчання не обов’язково є перешкодою у залученні іноземних студентів, за 

умови, що якість наданої освіти висока, а потенційні вигоди від її здобуття 

перевищують вкладені інвестиції. 

Тим не менше, при виборі схожих навчальних можливостей 

заощадження витрат має важливе значення. У цьому контексті зменшення 

ринкової частки США може бути пов’язано з високою платою за навчання, 

що стягується з іноземних студентів. Натомість, провідні дослідницькі 

програми в Новій Зеландії стали більш привабливими з 2005 року, коли 

збори за навчання для іноземних студентів були зменшені до рівня 

вітчизняних студентів. Державне фінансування або підтримка студентів у 

здобутті вищої освіти можуть зменшити вартість навчання за кордоном, як у 

випадку Чилі, Фінляндії, Ісландії, Нідерландів, Норвегії та Швеції.    

 В останні роки деякі країни ОЕСР послабили імміграційну політику з 

метою стимулювання постійної або тимчасової імміграції іноземних 

студентів. Такі заходи роблять ці країни більш привабливими для студентів і 

позитивно впливають на рівень освіти робочої сили на ринку праці. У 

результаті, імміграційна політика і плата за навчання також можуть впливати 

на міжнародну мобільність студентів.  

 Студенти приймають рішення щодо вибору країни навчання і на основі 

інших факторів, зокрема: академічна репутація окремих навчальних закладів 

або програм; гнучкість програм у розрахунку проведеного часу за кордоном і 

отримання певного освітньо-кваліфікаційного рівня; визнання іноземних 

дипломів; обмеженість вищої освіти в країні походження; складність вступу 

до вітчизняних університетів; географічні, торговельні чи історичні зв’язки 

між країнами; перспективи працевлаштування; культурна спорідненість; 

державна політика трансферу навчальних кредитів між вітчизняними та 

закордонними університетами. 

Зростання мобільності студентів у сфері вищої освіти може надати 

можливість для малих та/або менш розвинених приймаючих країн 

покращити економічну ефективність їх освітніх систем. Наприклад, це 
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сприяє зосередженню обмежених ресурсів таких країн на освітніх програмах 

з можливим ефектом економії на масштабі, або збільшенню участі у вищій 

освіті без розширення системи вищої освіти всередині самої країни. 

Для країн, що приймають іноземних студентів їх притік не тільки сприяє 

підвищенню доходів від вищої освіти, але також стає частиною всезагальної 

стратегії по набору висококваліфікованих іммігрантів. Значна частина 

іноземних студентів, які приїжджають з країн G20, що не входять до ОЕСР, 

включає одних із найкращих студентів, які претендують на підтримку від 

державних або приватних установ, або тих, що походять з відносно 

благополучних соціально-економічних прошарків. Це означає, що 

мобільність студентів може не тільки впливати на зростання академічних 

програм вищих навчальних закладів, але також приносити економічну 

дохідність приймаючим країнам.   

За сучасних економічних умов, зменшення кількості стипендій і грантів, 

а також скорочення бюджетів для окремих осіб сповільнюють темпи 

мобільності студентів. З другого боку, обмежені можливості на ринку праці в 

країнах походження студентів підвищують привабливість навчання за 

кордоном в якості отримання конкурентної переваги, і, таким чином, 

підвищують  мобільність студентів. Іноземні студенти, як правило, обирають 

інші програми навчання порівняно з місцевими студентами. Це свідчить про 

рівень спеціалізації країн у певних програмах або відсутність таких програм 

у країнах походження та/або кращі можливості працевлаштування, пов’язані 

з конкретними галузями освіти [205].   

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у сфері освіти 

має як практичну, так і соціальну складову. Виділяють чотири аспекти 

доцільності впровадження ІКТ у сферу надання освітніх послуг, а саме 

соціальний, професійний, каталітичний та педагогічний (табл.2.15).  
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Таблиця 2.15 

Аргументація впровадження ІКТ  в освітні послуги 

Аспекти 

обґрунтування 
Сутність 

Соціальний 

аспект 

Виявлена роль, яку відіграють технології в суспільстві в 

даний час, і є необхідність ознайомлення студентів з ними  

Професійний 

аспект 

Підготовка студентів до роботи, яка вимагає кваліфікації в 

галузі технічних і прикладних дисциплін 

Каталітичний 

аспект 

Практична цінність технологій, що спрямована на 

підвищення продуктивності і ефективності в навчанні, в 

управлінні та в іншої різноманітної громадської діяльності 

Педагогічний 

аспект 

Використання технологій у підвищенні рівня навчання, 

гнучкості і ефективності в наданні навчальних програм 
Складено автором на основі [193]  

На основі проведеного дослідження можна зробити висновок, що від 

впровадження ІКТ у сфері освіти позитивні результати мають не тільки 

студенти та викладачі, але й роботодавці і держава (табл.2.16).  

Незважаючи на те, що використання ІКТ в освіті має низку очевидних 

переваг, воно також зумовлює деякі проблеми. По-перше, це висока вартість 

придбання, установки, експлуатації, технічного обслуговування і заміни ІКТ. 

По-друге, у той час як ІКТ мають потенційно велике значення, їх інтеграція у 

викладання дисциплін все ще перебуває в зародковому стані. Впровадження 

систем ІКТ для навчання в країнах, що розвиваються має особливо високу 

альтернативну вартість, тому що їх впровадження, як правило, дорожче в 

абсолютному вираженні, ніж в економічно розвинених країнах, тоді як 

альтернативні інвестиції (наприклад, в будівлі), навпаки, відносно дешевші 

(UNESCO, 2009) [201].  

Загалом, більш широке використання інформаційних та комунікаційних 

технологій (ІКТ) несе зміни у викладанні та навчанні на всіх рівнях системи 

вищої освіти, що веде до удосконалення її якості. Традиційні форми 

викладання та навчання все частіше перетворюються на онлайн і віртуальні 

середовища. У системі освіти існують нескінченні можливості по інтеграції з 

ІКТ, ця інтеграція не тільки покращує процес навчання і викладання, але й 
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забезпечує здатність гнучкого електронного та дистанційного навчання. 

Таким чином, співтовариство викладачів в змозі дістатися до віддалених 

районів, а студенти та учні мають доступ до якісного навчального 

середовища, яке може бути використано в будь-якому місці і в будь-який час. 

У підсумку, ІКТ призводить до демократизації освіти і її широкої 

інтернаціоналізації. 

 

Таблиця 2.16 

Переваги впровадження ІКТ в освіті для основних зацікавлених сторін 

Зацікавлені сторони Переваги використання 

Студент 

Збільшення доступу до освітніх програм 

Пристосованість змісту та надання доступу до 

глобальної інформації 

Поєднання роботи та освіти 

Підхід з орієнтацією на студента 

Підвищення якості освіти і нові способи взаємодії 

Роботодавець 

Високоякісний та економічно ефективний 

професійний розвиток на робочому місці 

Підвищення кваліфікації співробітників і підвищення 

продуктивності 

Розробка нової навчальної культури 

Розподіл витрат і часу навчання зі співробітниками 

Збільшення мобільності навчання 

Держава 

Підвищення потенціалу та економічної ефективності 

освіти і навчальних систем 

Досягнення цільових груп з обмеженим доступом до 

звичайної освіти 

Підтримка та підвищення якості та актуальності 

існуючих освітніх структур 

Забезпечення включення освітніх установ і програм 

до мереж і інформаційних ресурсів, що розвиваються 

Просування інновацій і можливостей для навчання 

впродовж усього життя 
Складено автором на основі [211] 
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Висновки до розділу 2 

 

 

Обґрунтовано, що сучасному стану розвитку глобального ринку освітніх 

послуг притаманні п’ять основних трендів:  вплив економічних циклів, 

нерівність доступу до освітніх послуг, вплив демографічних факторів, 

зростання приватної вищої освіти, підвищення мобільності студентів. 

Доведено, що загальносвітові витрати на галузь освіти мають позитивну 

тенденцію:  49% витрат –  це витрати на базову середню освіту, витрати на 

вищу освіту складають 32,9% світових витрат, що свідчить про значно 

нижчий попит на неї, ніж на шкільну середню освіту;  очікується, що попит 

на освіту продовжить зростати в результаті демографічних змін та 

збільшення доходів в країнах, що розвиваються. 

Встановлено, що 70% приватних вищих навчальних закладів Індонезії, 

Японії, Філіппін, Республіки Кореї, більшість з яких є прибуткові або квазі- 

прибуткові, складають найбільш швидко зростаючий сектор глобального 

ринку вищої освіти. Надання якісної вищої освіти англійською мовою, 

збільшення державних витрат на науково-дослідні роботи, залучення 

кваліфікованих фахівців на роботу до ВНЗ і наукових центрів заохочує 

експорт освітніх послуг у країнах і є фактором зростання національних 

економік на основі надання високотехнологічних послуг, до яких належать і 

освітні послуги. 

Спостерігається нерівномірність між експортом та імпортом послуг у 

сфері вищої освіти. Аналіз звітів свідчить про те, що країни ОЕСР 

приймають більше іноземних студентів порівняно з кількістю власних 

студентів, які навчаються за кордоном. Зростання інтернаціоналізації 

системи вищої освіти в країнах ОЕСР, а також значна частка 

внутрішньорегіональної мобільності студентів свідчить про зростання 

важливості регіональної мобільності порівняно з глобальною. За останні три 

десятиліття кількість студентів, що навчаються за межами країни 

громадянства, значно зросла: більш ніж п’ятикратне зростання. Виявлена 
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тенденція підтверджує гіпотезу, що в умовах глобалізації ринку освітніх 

послуг важливою домінантою розвитку вищої освіти є інтернаціоналізація 

університетської освіти.  

 Виявлені тенденції у розподілі студентів за країною навчання вказують 

на вплив ринку освітніх послуг на рівень доходів національної економіки від 

експорту освітніх послуг та зростання доходів від суміжних галузей 

(будівництво та обслуговування університетських кампусів, виробництво та 

продаж продуктів харчування, оренда житла, транспортні та побутові 

послуги тощо). Основними перевагами інтернаціоналізації вищої освіти є:  

диверсифікація та покращення навчального середовища;  диверсифікація та 

збільшення чисельності студентів за рахунок залучення кращих іноземних 

студентів та випускників; підготовка випускників, які добре обізнані з 

міжнародними та крос-культурними особливостями; вирішення проблеми все 

більшої взаємозалежності світу, що тим самим сприяє поліпшенню 

взаєморозуміння між народами; формування ресурсів для розвитку інших 

міжнародних видів діяльності; підвищення міжнародного статусу 

університетів. 

Доведено, що серед основних факторів, що визначають вибір 

учасниками освітнього процесу певного вищого навчального закладу за 

кордоном є мова навчання, якість програм вищої школи, вартість навчання та 

імміграційна політика країни; ці ж фактори визначають рівень 

конкурентоздатності експорту послуг вищої освіти. Проведений аналіз 

регресійної моделі показав, що рівень інформатизації та витрати на науково-

дослідні роботи мають вплив на розвиток міжнародного експорту освітніх 

послуг.  

Матеріали та висновки цього розділу роботи були висвітлені в наукових 

статтях автора [131, с. 36-39;132;137;251,с.60-66]. 
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РОЗДІЛ 3 

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ 

МІЖНАРОДНОГО СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

3.1. Механізми міжнародного стратегічного партнерства у сфері освіти   

 

Проведені дослідження сучасних домінант розвитку вищої освіти в 

умовах глобального ринку послуг підтверджують тезу про те, що нова 

освітня парадигма, по-перше, відповідає запитам потреб людської цивілізації 

поточного століття і, по-друге, спостерігається процес формування єдиного 

глобального освітнього простору, об’єктивними реаліями якого є інтегровані 

форми взаємодії учасників міжнародного ринку освітніх послуг. 

Поглиблення міжнародного розподілу праці в умовах глобалізації 

позначилося і на формуванні ринку освітніх послуг у напрямку посилення 

конкуренції між країнами за сфери найбільш високодоходних видів послуг. 

Становлення конкурентної системи вищої освіти у кожній з країн світової 

економіки забезпечується шляхом розробки національної інноваційної 

стратегії розвитку, яка передбачає і механізми міжнародної співпраці у сфері 

освіти. 

Інтенсифікація процесів міжнародного обміну, кооперації  на всіх 

етапах розробки високотехнологічних товарів та послуг, а також об’єктивний 

процес становлення глобальної системи інституційного забезпечення 

інноваційного розвитку людства є підставою для висновку щодо зростання 

ефективності  міжнародного науково-технічного співробітництва.    

На основі аналітичного огляду праць науковців та звітів у сфері 

міжнародного науково-технічного співробітництва, механізми міжнародного 

партнерства та взаємопідтримки у сфері освіти можна поділити на 4 групи: 

механізми фінансової підтримки, встановлення партнерських відносин та 

співробітництво між окремими навчальними закладами, підтримка розвитку 
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інформаційних технологій та проведення реформ в державному та 

інституційному регулюванні освіти (рис.3.1)  

 

Рис. 3.1. Систематизація механізмів міжнародного співробітництва у сфері 

освіти на основі функціонального підходу 

Складено автором на основі [245] 

В основі  цієїсистематизації механізму міжнародного співробітництва в 

сфері освіти застосований функціональний підхід, перевагами якого є 
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можливість виокремити види співробітництва та інструменти організації 

партнерства та підтримки.  

У США першою програмою спонсорства міжнародного партнерства у 

сфері вищої освіти стала Програма освітнього партнерства Фулбрайта. Вона 

профінансувала більше півтисячі програм в сфері мистецтва, гуманітарних 

наук, права та соціальних наук. Виділені кошти можуть бути використані на 

підвищення рівня кваліфікації персоналу, розробку навчальних програм, 

спільні дослідження та інформаційно-просвітницьку діяльність. Окрім 

програми Фулбрайта, США мають низку специфічних стипендіальних 

програм. USAID займається наданням стипендій для навчання в аспірантурі з 

1963 року. За результатами 40-річної роботи обсяг її інвестицій склав 182 

млн доларів США, які були використані для фінансування не менше 3200 

аспірантів з однієї тільки Африки в більш ніж 200 університетах США. 

Також проведений аналіз показав, що 85-90% усіх стипендіатів повернулися 

до своїх країн після завершення навчання [144, 244].  

Програма підтримки освітнього партнерства FREEDOM займається 

фінансуванням співробітництва з вищими навчальними заклади в 12 країнах 

Євразії (Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, 

Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменістан, Україна і Узбекистан). 

Найбільше фінансування було здійснено в галузі бізнес адміністрування. 

Наприклад, Університет Небраски-Лінкольна отримав чотири гранти в 

рамках цієї програми для співробітництва з Худжандським державним 

університетом в Таджикистані і Киргизьким державним університетом (КДУ) 

у Киргизстані для розробки випускних бізнес-програм в КДУ і заснування 

Таджицького центру управління підприємницькою діяльністю, акредитованої 

бізнес-школи, в Худжанді.  

За 2013-2014 роки на США припадало більше п’ятої частини всіх 

іноземних студентів, що навчаються в країнах ОЕСР (табл.3.1). Німеччина є 

одним із найбільших спонсорів вищої освіти. Найбільша частина коштів 
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фінансується Німецькою службою академічних обмінів (DAAD) і включає в 

себе надання стипендій для навчання в Німеччині. 

Таблиця 3.1 

ТОП 20 країн ОЕСР за кількістю іноземних студентів за 2013-2014 роки 

Країна навчання 

Кількість 

іноземних 

студентів, осіб 

Частка в загальній 

кількості іноземних 

студентів в країнах ОЕСР 

США 886 052 22% 

Велика Британія 435 495 17% 

Австралія 291 889 9% 

Німеччина 300 000 8% 

Франція 271 399 8% 

Канада 221 406 6% 

Японія 150 617 4% 

Іспанія 97 825 3% 

Італія 77 732 2% 

Австрія 76 680 2% 

Нова Зеландія 73 209 2% 

Швейцарія 64 172 2% 

Нідерланди 62 497 2% 

Корея 59 472 2% 

Бельгія 55 912 2% 

Швеція 42 296 1% 

Чеська Республіка 39 455 1% 

Туреччина 38 590 1% 

Данія 32 291 1% 

Греція 29 012 1% 

Складено та розраховано автором на основі [220] 

Як і програми Фулбрайта в США, вона не створює свої академічні 

програми, але пропонує на конкурентній основі стипендії німецьким 

студентам для навчання за кордоном та іноземним студентам для навчання в 

Німеччині. З бюджетом понад 500 млн доларів США DAAD підтримує 

близько 50 000 грантів щорічно, 11 000 з яких э довгостроковими 

стипендіями, що робить її найбільшою організацію навчальних грантів в 

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=RFOREIGN&Coords=%5bCOUNTRY%5d.%5bDEU%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
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світі. Незважаючи на значні зусилля DAAD щодо скорочення нерівності 

доступу до освіти між різними групами населення, серед осіб, що отримали 

стипендії на навчання, студенти з низьким рівнем культурного капіталу 

становлять 27% (рівень освіти батьків студента) (рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2. Структура стипендіатів за рівнем культурного капіталу, станом на 

2013 рік, % 

Складено автором на основі [242] 

Європейська комісія з 2006 року пропонує свою підтримку вищої освіти 

в рамках партнерських зв'язків між університетами в межах Європейського 

Союзу та решти світу. Ці партнерства включають стипендії для студентів з-за 

меж ЄС на навчання в європейських університетах. З 2006 року приблизно 

400 млн доларів США було витрачено на  встановлення 65 партнерств, з  

його власного веб-сайту, близько 12 тис. студентів та співробітників з обох 

сторін отримали користь від цих субсидій. Erasmus +,  який діє з 2014 по 2020 

рр., як очікується, розширить цю програму далі. Ця семирічна програма 

матиме бюджет 14,7 млрд євро; що на 40% більший, порівняно з поточним 

рівнем витрат, відображаючи прихильність ЄС до інвестування в сферу 

освіти. Erasmus + дасть можливість більше ніж 4 млн європейцям навчатися, 

тренуватися, отримувати досвід роботи і бути волонтерами за кордоном 

[212].  
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За даними звіту щодо програми підтримки освіти ЄС, частка сукупних 

державних витрат у ВВП країн ЄС в 2012 році знаходилась в межах від 3,0% 

до 7,9%, а середнє значення серед держав ЄС склало 5,3% від ВВП (табл.3.2). 

Таблиця 3.2 

Динаміка витрат на освіту у ВВП країн Європейського Союзу,% 

Країни 2009 2010 2011 2012 

Данія 8,0 8,1 7,8 7,9 

Швеція 7,2 6,9 6,8 6,8 

Кіпр 7,2 7,5 7,2 6,7 

Естонія 7,1 6,7 6,3 6,4 

Словенія 6,5 6,6 6,6 6,4 

Бельгія 6,2 6,1 6,3 6,3 

Фінляндія 6,6 6,6 6,4 6,3 

Франція 6,2 6,2 6,1 6,1 

Велика Британія 6,9 6,8 6,2 6,1 

Мальта 5,4 5,6 5,7 5,9 

Нідерланди 5,9 5,8 5,8 5,8 

Португалія 6,8 7,1 6,6 5,7 

Литва 6,8 6,1 5,8 5,6 

Австрія 5,7 5,7 5,6 5,6 

Латвія 6,8 6,1 5,7 5,5 

Польща 5,6 5,6 5,5 5,5 

Люксембург 5,3 5,2 5,1 5,4 

Ірландія 5,4 5,4 5,2 5,2 

Хорватія - - - 5,0 

Чехія 4,8 4,8 4,9 4,8 

Угорщина 5,3 5,7 5,2 4,8 

Іспанія 5,1 4,9 4,8 4,5 

Німеччина 4,4 4,4 4,4 4,3 

Італія 4,6 4,5 4,2 4,2 

Греція 4,3 4,0 4,1 4,1 

Словаччина 4,3 4,5 4,1 3,8 

Болгарія 4,3 3,8 3,6 3,5 

Румунія 4,1 3,3 4,1 3,0 

ЄС 5,5 5,5 5,3 5,3 
Складено автором на основі [205] 

Британські стипендії також значною мірою підтримуються урядовими 

установами, причому більшість ресурсів знаходиться у розпорядженні 
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Комісії зі стипендій Співдружності (CSC). CSC щороку пропонує 750 

нагород, які розрізняються за типом: переважають стипендії для докторських 

досліджень або на навчання в магістратурі, досить мало стипендій 

орієнтовані на вже працюючих викладачів в країнах, що розвиваються. Крім 

того, CSC надає так звані «розділені стипендії» студентам, що вже 

навчаються в аспірантурі в іншій країні, щоб дати їм змогу пройти рік 

навчання в британському університеті. Серед країн громадянства 

стипендіатів найбільшу частку займають колишні колонії Британської імперії 

(рис.3.3). 

 

Рис. 3.3. Розподіл стипендіатів за регіонами країн громадянства, станом на 

2013 рік,  % 

Складено автором на основі [213] 

Міністерство закордонних справ Нідерландів щедро підтримує стипендії 

через Нідерландську організацію з міжнародного співробітництва в галузі 

вищої освіти та досліджень (NUFFIC). Вона пропонує стипендії для 

аспірантських та магістерських досліджень, а також для короткострокових 

курсів. Надання стипендій здійснюється на конкурсній основі за двома 

напрямками: перша половина бюджету спрямовується на підтримку 

кандидатів жіночої статі, а інша – на кандидатів з частини африканських 

держав на південь від Сахари [246].   

Також до переліку найбільших стипендіальних програм необхідно 

віднести підтримку Світового Банку, яка здійснюється через його інститут у 
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вигляді двох окремих програм. Програма стипендій Роберта Макнамара 

надає підтримку молодим ученим, що працюють в академічних та 

дослідницьких інститутах країнах, що розвиваються, надаючи можливість 

провести від 5 до 10 місяців у відомому університеті або науковому центрі. 

Інша програма фінансується урядом Японії і фокусується виключно на 

аспірантуру в галузях, пов'язаних з економічним розвитком [134; 140].  

Загалом, у результаті проведеного аналізу існуючих практик 

встановлення партнерських відносин та взаємодопомоги можна виділити такі 

світові тенденції, які яскраво виявляються через механізми фінансової 

підтримки: 

 

Рис.3.4. Світові тенденції у наданні фінансової підтримки в сфері освіти 

Складено автором 

Особливе місце у розвитку міжнародної співпраці у сфері вищої освіти в 

контексті сучасних домінант її розвитку займають партнерські зв’язки та 

мережі. Останніми роками цей напрямок взаємодії у сфері освіти став 

набирати популярність. Хоча відмінність між партнерствами та мережами не 

завжди зрозуміла, партнерства включають більш тісну співпрацю і більш 

глибокі зобов'язання, ніж мережі. 

Одна з найперших партнерських програм  –  USAID «Higher Education 

for Development», яка фінансує співпрацю між університетами США та 

країнами, що розвиваються була сформована з 1987 року. Зараз кількість 
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таких партнерств перевищує 300 в приблизно 60 країнах. Прикладами 

реалізації програми є обміни і стажування між університетами США і 

Мексики, співпраця між школами державної охорони здоров'я в Східній 

Африці і американськими університетами, а також взаємодія між 

Університетом штату Огайо і сільськогосподарським університетом Пенджаб 

в Індії для дослідження нових культур і продуктів харчування [244]. 

Сьома рамкова програма Європейського Союзу відкрила нові 

можливості для вчених за межами Союзу в отриманні фінансування в рамках 

партнерських відносин з європейськими дослідниками. Така співпраця 

раніше обмежувалася науково-технологічними (S & T) програмами, але тепер 

поширюється на всю науково-дослідну діяльність, що фінансуються ЄС. 

Вона включає в себе як окремих осіб, так і державні організації та приватні 

компанії, зацікавлені у встановленні зв'язків з інституціями ЄС. Ця 

можливість доступна особам та установам в 100 країнах світу за межами 

Європейського Союзу.  

Партнерство для вищої освіти в Африці (PHEA), фінансоване сімома 

американськими приватними фондами, здійснювало основну підтримку в 

галузі вищої освіти протягом останніх десяти років. Функціонуючи в семи 

країнах з 22 різними університетами, ця широка мережа спонсорувала 

ініціативи в чотирьох напрямках:  

       –  інформаційні та комунікаційні технології,  

       –  дослідження та аналіз вищої освіти,  

       –  регіональні мережі для наукових досліджень та аспірантури, 

       –  форум керівників університетів щодо вивчення меж пізнання. 

Починаючи з 2000 року, сукупна сума виділених коштів перевищила 

понад 439 млн доларів США [224].  

Wellcome Trust запровадила власну ініціативу африканських установ, 

підкріплену 50 млн доларів США, з наміром зміцнення університетів та 

науково-дослідних інститутів Африки за допомогою партнерств і мереж. 

Понад 50 установ з 18 африканських країн встановили партнерські зв’язки у 
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семи міжнародних та пан-африканських консорціумах. Кожен з них 

очолюється африканською установою і включає в себе партнерів в галузі 

освіти та досліджень з Австралії, Європи та США. Консорціуми зосереджені 

на галузі біомедицини і працюють незалежно один від одного. До заходів, що 

проводяться ними належать: професійна підготовка керівництва; докторські 

стипендії; поліпшення інфраструктури; конкурентні схеми надання грантів і 

надання сучасного обладнання [204].  

Проте ці приклади встановлення партнерських зв’язків та мереж були б 

неповними без зазначення програми SANORD, що керується Університетом 

Західної Капської провінції. Це низько затратна домовленість про 

встановлення мережевих відносин між південноафриканськими 

університетами та університетами країн Північної Європи, які розвинулись з 

раніше проведеної норвезької програми обміну з університетами Південної 

Африки. До складу SANORD входять 16 університетів у Південній Африці і 

15 університетів у країнах Північної Європи плюс Норвезький Інститут 

Африки, який нещодавно приєднався до Центру. 

Аналізуючи розподіл іноземних студентів, які залучені до програм 

партнерських зв’язків та мереж за регіонами світу, слід зазначити, що 

найбільша їх кількість припадає на країни Європи – 58%, 29 %  на країни 

Північної Америки, 11% – Австралії та Океанії  і 2 %  – Азії. Тобто, можна 

стверджувати, що студенти з Азії слабкоінтегровані в міжнародні програми 

такого рівня (рис.3.5). 

Спостерігається позитивна тенденція і нерівномірність у міжнародній 

міграції студентів з метою участі у різних міжнародних програмах та 

проектах. За п’ять років кількість іноземних студентів в усіх регіонах світу 

зросла на 30%, у відсотковому вираженні найбільше збільшилася їхня 

кількість в Азії (на 86%). 
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Рис.3.5. Структура розподілу іноземних студентів в партнерських програмах 

за регіонами світу за 2013 рік, % 

Складено автором на основі [215] 

На другому місці за приростом знаходиться Північна Америка (32%), а 

на третьому Європа (31%). Найменше збільшилась кількість іноземців серед 

студентів Австралії та Океанії (18%). Проте, в абсолютному вираженні 

Європа залишається безперечним лідером (рис. 3.6). 

 

Рис.3.6. Динаміка чисельності іноземних студентів учасників програм за 

регіонами світу з 2007 по 2012 рік, осіб 

Складено автором на основі [215] 

У міжнародній співпраці у сфері освіти важливий сегмент становлять 

програми з впровадження інформаційних технологій як основи формування 

сучасних домінант вищої освіти. 

Інформаційні технології є невід'ємною частиною напрямів підтримки в 

сфері вищої освіти. Найбільш відчутною є важливість цього напрямку для 
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країн Африки, де покращення доступності освіти є критичним і необхідне 

розширення використання швидших та надійніших комп’ютерних 

технологій.  

Як зазначено вище, один із напрямів, на якому зосереджена робота 

PHEA – інформаційні технології. Один з її розрекламованих проектів – 

регіональний консорціум з розширення супутникового зв’язку, який створив 

мережу супутникового зв'язку для забезпечення дешевого і надійного 

доступу до Інтернету для африканських університетів. Серед його численних 

заходів у цій сфері необхідно згадати ініціативу «Глобальні бібліотеки» 

фонду Білла і Мелінди Гейтс. Вона допомагає публічним бібліотекам у 

країнах Півдня надавати безкоштовний доступ до Інтернету і комп'ютерного 

навчання. У деяких південних країнах завдання часто стоїть навіть в 

забезпеченні надійного електропостачання. Незалежно від типу проблеми, 

фонд Гейтсів нині працює в десяти країнах, намагаючись скоротити розрив в 

цифрових технологіях [222].  

Міжнародне партнерство у сфері надання освітніх послуг базується на 

сукупності ініціатив країн з високим рівнем розвитку економік щодо 

проведення реформи систем освіти та управління в країнах з 

трансформаційною економікою та в так званих бідних країнах. 

У зв'язку зі швидким зростанням кількості студентів і поширенням 

нових приватних і державних установ вищої освіти, останніми роками 

загострюються питання інновацій та реформ. Управлінські реформи не 

становили серйозної проблеми за умов двосторонньої допомоги між 

країнами, але стали предметом вирішення у випадку Асоціації з розвитку 

освіти в Африці (ADEA), партнерства між Світовим банком та Асоціацією 

африканських університетів. ADEA і її Робоча група з вищої освіти (WGHE) 

стали провідною установою в галузі моніторингу проблем управління та 

менеджменту, а також займались розробкою рекомендацій щодо реформ у 

цій галузі. WGHE відіграє важливу роль у використанні досвіду інших країн, 
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які пройшли через процес розширення, який нині характерний для регіону 

Африки.  

Більшість нових вищих навчальних закладів в Африці були створені у 

відповідь на попит на освіту серед громадськості, а не на потреби 

ринку [246]. Крім того, між цими установами надто слабка координація для 

побудови ефективної системи вищої освіти і, наприклад, мобільності 

студентів між вузами. Ця ситуація особливо яскраво проявляється в 

англомовних країнах, а в франкомовних таке переміщення між установами є 

більш розвинутим, тому що всі вони працюють в рамках єдиної політики, 

успадкованої від Франції. У першій групі країн існує тенденція до 

конкуренції і розмитих кордонів між університетами та іншими 

післяшкільними навчальними закладами. З метою генерації більших доходів 

університети, як правило, використовують можливості ринку, пропонуючи 

професійні курси, а політехнічні інститути та інші подібні вищі навчальні 

заклади намагаються отримати статус університету (Ng´ethe et al 2008). 

Окрім зазначеної класифікації, існує і інший підхід до виділення 

механізмів партнерства та співробітництва у сфері освітніх послуг, зокрема, 

розроблений на основі проведених досліджень Університету Данії «Mapping 

the World of Higher Educationand Research Funders: Actors, Models, 

Mechanisms and Programs». Згідно з даним дослідженням, для систематизації 

механізмів був використаний підхід, який враховує оцінку масштабу  

міжнародного співробітництва  за ознаками механізми, що були розроблені 

для сприяння розвитку вищої освіти і досліджень, як правило, різняться в 

залежності від тісноти співпраці та кількості учасників (рис.3.7).   

Обміни слід розглядати як механізми слабкої взаємодії, які існують в 

окремих дослідницьких проектах або програмах навчання між учасниками на 

півночі і на півдні Америки. Це, як правило, одноразові або випадкові заходи, 

де залучення фінансових і людських ресурсів, зазвичай, обмежене. Такий 

характер зв’язку характерний для стипендій, що керуються  NUFU і NOMA, 

оскільки вони співпрацюють в конкретних дослідницьких проектах. 
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Рис. 3.7. Види механізмів міжнародного партнерства у сфері освіти за 

ознакою тісноти співпраці та кількості учасників 

Складено автором на основі [245] 

Прикладом більш тісної співпраці, що є тривалішою і фокусується на  

окремих дослідниках, є членство в інтеграційному угрупованні, наприклад, 

CODESRIA. Це членська організація, успіх якої залежить від особистої 

прихильності учасників своїм цілям, в основі цього досягнення лежить те, що 

її члени, як правило, стають досить закритою групою, в якій ідеологія є 

істотним фактором, що утримує всіх разом. Її Рада існує вже близько сорока 

років, і весь цей час зберігала високу підтримку своїх членів. 

Мережі – це форми слабкого співробітництва за участю кількох 

суб’єктів. Вони стали особливо важливими і поширеними у світлі 

поліпшення інформаційних технологій. Мережі об’єднують разом 

дослідників і вчених з багатьох країн і, як правило, мають Північно-

Багато 

учасників 

Слабке співробітництво 

Одноосібні 

учасники 

Тісне співробітництво 
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Південний характер. Як такі, вони допомагають передавати і поширювати 

інформацію і тим самим допомагають підтримувати наукове співтовариство. 

Зобов’язання в середині мережі, як правило, мінімальні і багато учасників з 

них можуть вийти або залишитися в сплячому стані. Мереж в галузі вищої 

освіти дуже багато, наприклад, DDRN і «Мережа з науки і розвитку». 

Мабуть, найбільшою з усіх є «Глобальна мережа розвитку» (GDN), яка діє за 

підтримки Світового банку і включає багато осіб та інституцій по всьому 

світу. Проекти, орієнтовані на вищу освіту, і дослідження не мають 

пріоритетним завданням обмін інформацією або її розповсюдження (хоча це 

все одно відбувається, наприклад, шляхом проведення конференцій і 

публікацій). Замість цього ці дії, як правило, проводиться в спеціально 

створених мережах, таких як ті, що згадані вище. 

Партнерство – це механізм, згідно з даною класифікацією, якому  

притаманні більш тісна співпраця між установами, що, зазвичай, укладають 

договори для досягнення конкретної мети. Партнерські зв’язки висувають 

більше вимог для тих, хто бере участь у партнерстві, і окремі учасники 

повинні зробити свій внесок у «велику справу». Вони не можуть мати 

безкоштовну участь, що можливо в мережах. Партнерство може включати 

співпрацю між декількома або просто двома університетами, але навіть в 

останньому випадку залучено буде багато дослідників від обох сторін. Як 

приклад можна навести проекти DKUNI, AERC та 2iE. 

Таким чином, розвиток послуг вищої освіти на основі міжнародного 

партнерства є важливою складовою для забезпечення реалізації 

конкурентних переваг країн на глобальному ринку освітніх послуг. 

 

3.2. Пріоритети розвитку вищої освіти в Україні 

 

Відповідно до Закону України «Про освіту», вища освіта – це сукупність 

систематизованих знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, 

професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних 
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цінностей, інших компетентностей, здобутих у вищому навчальному закладі 

(науковій установі) у відповідній галузі знань за певною кваліфікацією на 

рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень повної загальної 

середньої освіти. Зазначимо, що законодавство України про вищу освіту 

базується на Конституції України і складається із законів України «Про 

освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та інших нормативно-

правових актів, міжнародних договорів України, укладених в установленому 

законом порядку.  

Державна політика у сфері вищої освіти ґрунтується на принципах, 

серед яких особливо доцільно виокремити такі [49]: 

        – сприяння сталому розвитку суспільства шляхом підготовки 

конкурентоспроможного людського капіталу та створення умов для освіти 

протягом життя; 

        – доступності вищої освіти; 

        – міжнародної інтеграції та інтеграції системи вищої освіти України у 

Європейській простір вищої освіти за умови збереження і розвитку досягнень 

та прогресивних традицій національної вищої школи; 

        – державна підтримка освітньої, наукової, науково-технічної та 

інноваційної діяльності університетів, академій, інститутів, коледжів, 

зокрема шляхом надання пільг із сплати податків, зборів та інших 

обов’язкових платежів вищим навчальним закладам, що провадять таку 

діяльність; 

       – сприяння здійсненню державно-приватного партнерства у сфері вищої 

освіти тощо. 

Формування і реалізація державної політики України у сфері вищої 

освіти забезпечуються шляхом: по-перше, гармонійної взаємодії 

національних систем освіти, науки, бізнесу та держави з метою забезпечення 

стійкого соціально-економічного розвитку держави; по-друге, через 

збереження і розвиток системи вищої освіти та підвищення її якості; втретє, 

на основі належної державної підтримки запровадження механізмів 
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стимулювання підприємств, установ, організацій усіх форм власності до 

співпраці з вищими навчальними закладами. 

З метою сприяння здобуття вищої освіти в Україні усіх верств громадян 

сформовано Державну цільову підтримку для здобуття вищої освіти [49]. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від  27 серпня 2010 р. № 

1728 (1728-2010-р) затверджений  План  заходів  щодо розвитку  вищої  

освіти  на  період  до  2015 року,  згідно з яким Міністерству освіти і науки 

України, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади  

доручено забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим  

розпорядженням   та   інформувати  щороку до 20 грудня Кабінет Міністрів 

України про стан виконання зазначеного плану заходів.  

Слід зазначити, що План заходів щодо розвитку вищої освіти на період  

до  2015  року  (1728-2010-р) містить стратегічні та змістовні положення,  

спрямовані,  зокрема,  на оптимізацію мережі державних вищих навчальних 

закладів, розширення організаційно-правових засад функціонування 

підготовчих  відділень у складі вищих навчальних закладів з урахуванням  

потреби у створенні умов для підготовки вступників до зазначених  закладів; 

забезпечення інноваційного розвитку вищої освіти шляхом впровадження у 

навчальний процес нових інформаційних, телекомунікаційних технологій, 

інтерактивних форм і методів навчання тощо [69].  

Реформування та модернізація вищої освіти в Україні є дійсно одним  із  

актуальніших  завдань  на  шляху до інноваційного, європейського  розвитку 

українського суспільства, підвищення ролі вищої  у  формуванні  освіченого 

молодого покоління. 

Дослідження динаміки кількості вищих навчальних закладів та 

студентів, які навчаються у ВНЗ показує, що протягом періоду 1999/00-

2013/14 рр. кількість навчальних закладів III-IV рівнів акредитації 

збільшувалась, у той час як аналогічний показник для групи установ I-II 

рівнів акредитації характеризується негативною динамікою (табл.3.3).  
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Таблиця 3.3 

Динаміка кількості ВНЗ та студентів у вищих навчальних закладах за 

період 1999-2014 рр. 

Рік 

Кількість ВНЗ закладів 
Кількість студентів у 

ВНЗ закладах, тис. 

I-II рівнів 

акредитації 

III-IV рівнів 

акредитації 

I-II рівнів 

акредитації 

III-IV рівнів 

акредитації 

1999/00 658 313 503,7 1285,4 

2000/01 664 315 528,0 1402,9 

2001/02 665 318 561,3 1548,0 

2002/03 667 330 582,9 1686,9 

2003/04 670 339 592,9 1843,8 

2004/05 619 347 548,5 2026,7 

2005/06 606 345 505,3 2203,8 

2006/07 570 350 468,0 2318,6 

2007/08 553 351 441,3 2372,5 

2008/09 528 353 399,3 2364,5 

2009/10 511 350 354,2 2245,2 

2010/11 505 349 361,5 2129,8 

2011/12 501 345 356,8 1954,8 

2012/13 489 334 345,2 1824,9 

2013/14 478 325 329,0 1723,7 

2014/15* 387 277 251,3 1438,0 

Середньорічний 

темп росту 1999/00-

2014/15 

-3,26% -0,76% -4,25% 0,70% 

Середньорічний 

темп росту 1999/00-

2013/14 

-2,1% 0,3% -2,8% 2,0% 

*Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки 

Крим, м. Севастополь та частини зони проведення Антитерористичної 

операції. 
Складено автором на основі [30] 

Виходячи з описаної вище тенденції, можна стверджувати, що зростає 

попит на здобуття вищої освіти у інститутах, консерваторіях, академіях та 

університетах за рахунок зменшення популярності навчання у технікумах, 

училищах, коледжах та інших прирівняних до них вищих навчальних 

закладах( табл.3.4). 

Протягом останніх 15 років спостерігався позитивний тренд розвитку 

науково-дослідної сфери, при цьому середньорічний темп приросту кількості 
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аспірантів за період 2000-2013 рр. склав 2,17% та 1,14% за 2000-2014 рр. 

Тобто, зниження попиту на освітні послуги університетів, що надаються 

аспірантам, на наш погляд, є важливим індикатором зниження 

конкурентоздатності вишів у групі елітних послуг.  

Таблиця 3.4 

Динаміка обігу студентів вищих навчальних закладів за період 2000 – 

2015 рр. 

 

Рік 

Прийнято студентів, тис. Випущено фахівців, тис. 

Кількість 

аспірантів 

Кількість 

докторантів 
I-II рівнів 

акредитації 

III-IV 

рівнів 

акредитації 

I-II рівнів 

акредитації 

III-IV 

рівнів 

акредитації 

2000 190,1 346,4 148,6 273,6 23 295 1131 

2001 201,2 387,1 147,5 312,8 24 256 1106 

2002 203,7 408,6 155,5 356,7 25 288 1166 

2003 202,5 432,5 162,8 416,6 27 106 1220 

2004 182,2 475,2 148,2 316,2 28 412 1271 

2005 169,2 503 142,7 372,4 29 866 1315 

2006 151,2 507,7 137,9 413,6 31 293 1373 

2007 142,5 491,2 134,3 468,4 32 497 1418 

2008 114,4 425,2 118,1 505,2 33 344 1476 

2009 93,4 370,5 114,8 527,3 34 115 1463 

2010 129,1 392 111 543,7 34 653 1561 

2011 105,1 314,5 96,7 529,8 34 192 1631 

2012 99,8 341,3 92,2 520,7 33 640 1814 

2013 93,9 348 91,2 485,1 31 482 1831 

2014 69,5 291,6 79,1 405,4 27 622 1759 

2015* 63,2 259,9 73,4 374 28 487 1821 

*Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки 

Крим, м. Севастополь та частини зони проведення Антитерористичної 

операції. 
Складено автором на основі [30] 

 

Одним із пріоритетів розвитку ринку вищої освіти в Україні є 

запровадження мобільності студентів, а також збільшення експорту освітніх 

послуг. Іноземні студенти «вливають» в економіку України 504 млн доларів 

США за рік. Кожен із 63 тис. студентів платить приблизно 2 тис.дол. США за 

навчання і статистично ще три такі суми на інші потреби. За оцінкою Центру 

розвитку корпоративної та соціальної відповідальності, кількість іноземних 
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студентів в Україні у 2013-2014 роках становила майже 70 тис., або 4,1% від 

загальної кількості (1,724 млн.) [9]. Так, з метою розвитку міжнародного 

співробітництва у сфері вищої освіти та інтеграції системи вищої освіти до 

світового освітнього простору держава сприяє: 

по-перше, впровадженню механізму гарантії якості вищої освіти для 

створення необхідної взаємодовіри, гармонізації систем оцінювання якості 

вищої освіти України та Європейського простору вищої освіти та  

узгодженню Національної рамки кваліфікацій з рамкою кваліфікацій 

Європейського простору вищої освіти для забезпечення академічної та 

професійної мобільності та навчання протягом життя; 

по-друге, співпраці з Європейською мережею національних центрів 

інформації про академічну мобільність та визнання, впровадження на 

міжнародному ринку результатів наукових, технічних, технологічних та 

інших розробок вищих навчальних закладів, продаж їхніх патентів та 

ліцензій; 

по-третє, залученню коштів міжнародних фондів, установ, громадських 

організацій тощо для виконання у вищих навчальних закладах наукових, 

освітніх та інших програм. 

Вищі навчальні заклади здійснюють міжнародне співробітництво, 

укладають договори про співробітництво, встановлюють прямі зв’язки з 

вищими навчальними закладами, науковими установами та підприємствами 

іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно 

до законодавства. 

На сьогодні спостерігається позитивна динаміка показника чистого 

притоку іноземних студентів до України. Як вже зазначалося у попередньому 

розділі, цей показник доцільно враховувати як критерій оцінки рівня 

інтернаціоналізації вищої освіти на глобальному ринку послуг. Так, якщо 

протягом періоду 2000 – 2005 рр. Україна була імпортером освітніх послуг, 

то станом на 2013 рік країна була обрана 10 016 студентами світу для 

здобуття вищої освіти. Проте спостерігається тенденція значного зниження 
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показника у періоди політичної нестабільності, як це було у 2004 році 

(рис.3.8).  Отже, для України стримуючим фактором розвитку міжнародної 

активності та інтернаціоналізації як домінанти вищої освіти є політична 

нестабільність та військові операції на сході країни.  

 
Рис. 3.8. Динаміка чистого притоку іноземних студентів в Україну, 

2000-2013 рр., осіб 

Складено  автором на основі [267]  

Основними напрямами міжнародного співробітництва вищих 

навчальних закладів є участь у програмах двостороннього та 

багатостороннього міждержавного і міжуніверситетського обміну 

студентами, аспірантами, докторантами, педагогічними, науково-

педагогічними та науковими працівниками; проведення спільних наукових 

досліджень; організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та 

інших заходів; участь у міжнародних освітніх та наукових програмах; 

відрядження за кордон педагогічних, науково-педагогічних та наукових 

працівників для педагогічної, науково-педагогічної та наукової роботи 

відповідно до міжнародних договорів України, а також договорів між такими 

вищими навчальними закладами та іноземними партнерами й інші напрями і 

форми, не заборонені законом [69]. 

Ситуація у сфері залучення іноземних студентів до навчання в 

українських вишах негативно позначається на макроекономічних показниках 

як освітньої галузі в цілому, так і на розмірі надходжень до національного 
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бюджету. Одним із ключових показників, які значно корелюють зі значенням 

чистого притоку студентів до України, є витрати на науково-дослідні роботи, 

що проводяться в країні. Дослідження показало, що середньорічний темп 

росту показника за період  2000-2014 рр. склав 15,2%  (табл3.5). Вказана 

вище тенденція є позитивним фактором впливу на розвиток системи вищої 

освіти країни, проте зазначимо, що таке збільшення є недостатнім для 

ефективної конкуренції України з навчальними закладами Європейського 

Союзу та Світу (рис.3.9). 

 

Рис. 3.9. Динаміка витрат на НДДКР, 2000-2013 рр. (% від ВВП) 

Складено автором на основі [267] 

 

Адже Україна на розвиток науки витрачає майже вдвічі менше коштів, у 

порівнянні зі світовим показником. Так, витрати на НДДКР у 2013 році 

склали 0,58% від ВВП, у той час як світ виділив на сферу 2,16% від ВВП. 

 Щодо показника кількості наукових публікацій, то він має нестійку 

тенденцію до зростання, і це негативно позначається на міжнародних 

рейтингах університетів України (табл. 3.5). 
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Таблиця 3.5 

Показники щодо НДДКР в Україні 2000-2014 рр. 

 

Рік 

Витрати на НДДКР за 

рахунок державних коштів 

(тис. грн.) 

Обсяг наукових публікацій 

Україна Україна Світ 

2000 676 855 - 2 268 - 629 907 - 

2001 683 275 0,9% 2 239 -1,3% 628 877 -0,2% 

2002 949 108 38,9% 2 183 -2,5% 637 895 1,4% 

2003 1 205 755 27,0% 1 993 -8,7% 661 176 3,6% 

2004 1 317 633 9,3% 2 012 1,0% 687 902 4,0% 

2005 1 556 935 18,2% 2 105 4,6% 709 436 3,1% 

2006 1 794 193 15,2% 1 910 -9,3% 740 007 4,3% 

2007 2 318 591 29,2% 1 847 -3,3% 758 575 2,5% 

2008 3 078 646 32,8% 1 844 -0,2% 783 322 3,3% 

2009 3 025 558 -1,7% 1 639 -11,1% 788 545 0,7% 

2010 3 274 434 8,2% 1 682 2,6% 556 816 -29,4% 

2011 3 639 832 11,2% 1 727 2,7% 582 012 4,5% 

2012* 4 046 005 11,2% 1 773 2,7% 608 347 4,5% 

2013* 4 497 504 11,2% 1 820 2,7% 635 875 4,5% 

2014* 10 320 300 15,2% 1 820 2,7% 635 875 4,5% 

CAGR 15,2% - -1,56% - 0,07% - 

*розраховано автором на основі [267] 

 

Зазначимо, що показник державних витрат на освіту в Україні вищий, 

ніж світовий, а саме 7,21% від ВВП. Вказаний факт є значним позитивним 

чинником впливу на розвиток вищої освіти. Проте через корупцію та 

неякісну систему менеджменту сфери ефект на галузь вищої освіти є 

недостатнім (рис. 3.10). 
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Рис. 3.10. Динаміка державних витрат на освіту, 2000-2013 рр. (% від 

ВВП) 

*розраховано автором на основі [267] 

 

Важливим чинником розвитку інформатизації освіти як базисної 

домінанти, яка визначає ступінь ефективності вищої освіти в сучасних 

онлайн-умовах глобального ринку послуг і який впливає на зміну обсягів 

чистого притоку іноземних студентів до України, є рівень інформатизації 

суспільства. Сьогодні інформація стає більш доступною і зручною у 

використанні, ніж, наприклад, 10 років тому. Таке позитивне зрушення 

сприяє розвитку багатьох ринків та виникненню нових, а найбільше це 

завдячує набуттю широкої популярності всесвітньої мережі Інтернет. 

Так, якщо у 2000 році мережею Інтернет користувалося лише 9,46% 

населення світу і 0,72% українців, то вже в 2013 році показник склав 43,88% 

та 41,80% відповідно. Станом на 2013 рік Україна займає 112-е місце з 230-ти 

за часткою осіб, які користуються Інтернетом [210]. 

 Протягом 13 років в Україні спостерігається постійне зростання частки 

користувачів Інтернетом. Звісно, у деяких регіонах України населення не 

відчуває потреби в інноваційних технологіях або з технічних причин не 

мають змоги ними користуватися (люди, що проживають у селах, селищах, 

віддалених районах та літні люди). Саме за рахунок таких осіб і формується 

помірне, на нашу думку, відношення користувачів мережі до тих, хто її не 

використовує. Але незважаючи на це, у часовому проміжку спостерігалося 
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постійне зростання показника, що вважається елементом розвитку 

суспільства та інших ринків, пов’язаних з інформацією ( рис.3.11). 

 
Рис. 3.11. Динаміка відносного показника осіб, які користуються Інтернетом 

в Україні, 2000-2013 рр. (%) 

Складено  автором на основі [249] 

 

Згідно з деякими міжнародними рейтингами та індексами, експерти 

прогнозують значний та постійний розвиток інформаційного суспільства 

України (табл. 3.6).  

 

Таблиця 3.6 

Контрольні показники та індикатори розвитку інформаційного 

суспільства в Україні 

Найменування індексу 2013 2015 2020 

1. Глобальний індекс 

конкурентоспроможності (WEF 

Global Competitiveness Index) 

70 місце 65 місце 50 місце 

2. Індекс технологічної 

готовності (WEF Technological 

Readiness Index) 

80 місце 65 місце 50 місце 

3. Індекс мережевої 

готовності (WEF Networked 

Readiness Index) 

73 місце 65 місце 60 місце 

4. Готовність уряду (Government 

readiness) 
120 місце 90 місце 60 місце 

5. Використання урядом 

інформаційно-комунікаційних 

технологій (Government usage) 

73 місце 65 місце 55 місце 
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Найменування індексу 2013 2015 2020 

6. Рейтинг за електронною 

готовністю (EIU eReadiness Ranking) 
63 місце 58 місце 50 місце 

7. Індекс електронного уряду 

ООН (UN e-Government Index) 
65 місце 60 місце 50 місце 

   Побудовано автором на основі [22]  

 

Приведені прогнози є доказовим аргументом перспективності розвитку 

загальносвітових домінант вищої освіти на глобальному ринку освітніх 

послуг: інформатизації, масовості, інтернаціоналізації, інноваційності.  

Дослідження ефективності показників сфери телекомунікаційних послуг 

щодо доходів від надання послуг в Україні протягом 2010-2014 рр. дозволяє 

дійти висновку, що збільшення доходів є важливим джерелом розвитку 

галузі в короткостроковій перспективі. Це показує розвиток рівня 

інформатизації суспільства і сприяє змінам у різних сферах життя країни 

(табл.3.7). 

 

Таблиця 3.7 

Динаміка доходів від надання телекомунікаційних послуг 2000-2015 рр., 

млн грн 

 

Джерело доходу / рік 2010 2011 2012 2013 2014  2015 

Передача і прийом 

телевізійних та радіо-

програм, радіозв′язок 

(млн. грн.) 

1884,1 2075,0 2287,4 2297,8 2158,7 2430,8 

Кабельне телебачення 

(млн. грн.) 
1342,9 1461,3 1549,6 1560,3 1448,7 1545,0 

Супутникове (млн. грн.) 33,4 32,1 36,4 44,8 35,4 57 

Надання доступу до 

мережі Інтернет (млн. 

грн) 

3713,4 4219,8 4673,1 4908,5 5348,9 6130,5 

Складено автором на основі [30] 

 

Слід зазначити, що доходи від надання телекомунікаційних послуг 

щороку зростають, і, незважаючи на складну економіко-політичну ситуацію в 

країні, спостерігається позитивна тенденція. 
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Рис. 3.12. Дохід за надання телекомуніційних послуг за 2014 - 2015 рр.,  

млн грн. 

Складено автором на основі [30] 

 

 Зазначимо, що рівень інформатизації України знаходиться на рівні з 

середніми світовими та європейськими показниками (рис.3.13).  

 

Рис. 3.13. Рівень інформатизації України, Світу та Європи станом на 

середину 2014 р., % 

Складено автором на основі [249], [149] 
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Так, проникнення Інтернету склало 34%, проникнення соціальних мереж 

знаходиться на рівні 27%, а мобільним зв’язком користується 133%, тобто  

деякі громадяни є абонентами декількох операторів мобільного зв’язку 

одночасно.  

Проведений аналіз засвідчив, що в Україні високий рівень навантаження 

зареєстрованих безробітних на вакантні посади, що пропонуються 

роботодавцями. Так, на початок 2015 року показник склав 128 осіб на 10 

вакантних місць. Негативною тенденцією також є той факт, що зазначений 

показник зростає (середньорічний темп зростання за період 2008 – 2015 рр. 

був на рівні 18,5%) (табл.3.8). 

Таблиця 3.8 

Попит та пропозиція робочої сили в Україні у за період 2008–2015 рр. 

На початок 

року 

Кількість 

зареєстрованих 

безробітних, 

тис. осіб 

Потреба 

роботодавців у 

працівниках на 

заміщення вільних 

робочих місць 

(вакантних посад), 

тис. осіб 

Навантаження 

зареєстрованих 

безробітних на 10 

вільних робочих 

місць (вакантних 

посад), осіб 

2008 691 175 39 

2009 930 87 108 

2010 546 65 83 

2011 610 69 89 

2012 544 64 85 

2013 565 54 104 

2014 505 52 97 

2015 524 41 128 

Середньорічний 

темп росту 
-3,9% -18,7% 18,5% 

Складено автором на основі [30] 

Визначена тенденція ринку праці України пояснюється стрімким 

щорічним скороченням пропозиції робочих місць, у той час як попит 

зменшувався значно меншими темпами. Вітчизняні компанії та організації, 

що працюють на ринку України, потребують кваліфікованих кадрів з 

високим рівнем освіченості та вмінь. 
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 З причин низького рівня фінансування Україною сфери науки та 

досліджень, значна кількість студентів та науковців продовжують свою 

діяльність в інших країнах з більш сприятливими умовами життя та роботи. 

Так, в Україні, окрім державних дослідницьких центрів, функціонує незначна 

кількість комерційних науково-дослідних та дослідно-конструкторських 

центрів (табл.3.9).  

Таблиця 3.9 

Комерційні науково-дослідні та дослідно-конструкторські центри 

України 

Samsung Electronics NetCracker 

Спеціалізація: електроніка 

Кількість співробітників: 425 000 

Штаб-квартира: Південь Корея 

R&D в Україні: Київ і Харків 

Спеціалізація: створення ПЗ для 

телекомунікаційних операторів США, 

Канади, Західної Європи та Австралії 

Кількість співробітників: більше 2000 

Штаб-квартира: Бостон, США 

R&D в Україні: Київ, Одеса та Суми 

Aricent 

 Спеціалізація: промисловий дизайн, 

розробка ПЗ для телекомунікаційних  

операторів і сервіс-провайдерів. 

Кількість співробітників: 10 000 Штаб-

квартира: Редвуд, США 

R&D в Україні: Київ та Вінниця 

 

SysIQ  

Спеціалізація: розробка eCommerce-рішень 

Кількість співробітників: 400. 

Штаб-квартира: Сан-Франциско, США 

R&D в Україні: Київ, Вінниця, Чернігів, 

Ужгород 

 

Складено автором на основі [97] 

Основними з них є центри таких компаній, як: Samsung Electronics, 

NetCracker, Aricent та SysIQ. Українські спеціалісти цінуються 

міжнародними установами за високий рівень професіоналізму та обізнаності. 

Проте зазначимо, що вказаної кількості наукових центрів на даному етапі 

недостатньо, що тягне за собою міграцію «мізків» за кордон.  

В Україні зафіксовано один із найнижчих рівнів заробітних плат у світі. 

Так, у 2014 році середньорічна заробітна плата українців складала 3 492 

доларів США на рік. У той час Швейцарія, Норвегія, Люксембург показують 

найкращий показних з оплати праці. Щоправда, Україна демонструє 



184 

 

найбільше зростання показника за аналізований період (2010–2014 рр.) 

(Додаток В, табл.В.3.1). 

Дослідження оплати праці в Україні у розрізі видів економічної 

діяльності показало, що сектор авіаційного транспорту отримував найвищі 

заробітні плати у 2015 році, а саме 17 464 грн/місяць (табл.3.10). 

  

Таблиця 3.10 

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за 

період 2010 – 2015 рр., грн./місяць 

Вид діяльності 2010 2011 2012 2013 2014 2015  

Середньо- 

річний 

темп 

росту 

Усього 2 239 2 633 3 026 3 265 3 480 4195 12,0% 

Сільське господарство, 

лісове господарство та 

рибне господарство 

1 469 1 823 2 036 2 340 2 556 3 308 16,0% 

з них сільське 

господарство 
1 430 1 800 2 023 2 270 2 476 3 140 15,6% 

Промисловість 2 580 3 120 3 500 3 763 3 988 4 791 12,0% 

Будівництво 1 754 2 251 2 491 2 702 2 860 3552 13,3% 

Оптова та роздрібна 

торгівля; ремонт 

автотранспортних 

засобів і мотоциклів 

1 874 2 339 2 696 3 010 3 439 4692 18,6% 

Транспорт, складське 

господарство, поштова 

та кур'єрська діяльність 

2 726 3 138 3 474 3 589 3 768 4653 9,6% 

наземний і 

трубопровідний 

транспорт 

2 355 2 699 2 969 3 163 3 541 4172 10,3% 

водний транспорт 2 987 3 428 3 223 3 445 3 622 5076 8,9% 

авіаційний транспорт 6 774 8 742 9 817 10 341 11 967 18470 20,9% 

складське господарство 

та допоміжна діяльність 

у сфері транспорту 

2 976 3 432 3 855 4 062 4 231 5356 10,8% 

поштова та кур'єрська 

діяльність 
2 435 2 709 2 924 1 915 1 934 2180 -3,0% 

Тимчасове 

розміщування й 

організація харчування 

1 455 1 777 2 057 2 249 2 261 2786 12,7% 

Фінансова та страхова 

діяльність 
4 601 5 340 5 954 6 275 7 020 8603 12,7% 

Операції з нерухомим 

майном 
2 436 2 935 3 436 2 757 3 090 3660 8,3% 
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Продовж. табл.3.10 
Державне управління й 

оборона; обов'язкове 

соціальне страхування 

2 747 3 053 3 442 3 702 3 817 4378 7,6% 

Освіта 1 889 2 081 2 527 2 700 2 745 3132 9,1% 

Охорона здоров'я та 

надання соціальної 

допомоги 

1 631 1 778 2 201 2 367 2 441 2829 9,6% 

Мистецтво, спорт, 

розваги та відпочинок 
2 194 2 500 3 162 3 286 3 626 3 972 12,6% 

Складено автором на основі [30] 

 

 Окрім зазначеного сектору, галузь оптової та роздрібної торгівлі; 

ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів характеризуються 

найшвидшим зростанням винагороди працівників. Незважаючи на те, що 

Україні характерний низький рівень заробітних плат, Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі України прогнозує зростання показника у 

період 2016-2019 рр. Така тенденція є позитивною для економіки країни 

(табл.3.11).  

 

Таблиця 3.11 

Прогноз соціальних показників України на період 2016-2019 рр.  

Соціальні показники 2016 

2017–2019 рр. 

 

Середнє MIN MAX 

Рівень безробіття (за 

методологією МОП), у % до 

економічно активного 

населення віком 15–70 років 

9,4 7,5 5,0 12,0 

Середньомісячна заробітна 

плата працівників, грн 
4 277 4 721 3 780 6 500 

Складено  автором на основі [174] 

Підсумовуючи виявлені тенденції, слід зазначити, що на сьогодні 

Українська система управління сферою вищої освіти є не досить ефективною 

для активної конкуренції зі світовими та європейськими системами. 

Для подальшого вдосконалення необхідно збільшувати обсяги витрат та 

оптимізувати їх. Також важливим є підвищення рівня інформатизації 
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суспільства, що також вплине на галузь професійних знань України та 

привабить іноземних студентів.  

Іншим важливим фактором розвитку є сприяння держави та приватного 

сектору на ринок праці та сфери науково-дослідних та дослідно-

конструкторських розробок країни. У держави є потенціал для виховання 

висококваліфікованих спеціалістів з громадян України та іноземних 

студентів. Проте необхідне приваблення відчутнішої фінансової підтримки 

секторів та зацікавленість з боку приватного сектору.  

 

3.3. Концептуалізація розвитку вищої освіти України в умовах глобального 

ринку 

 

Протягом усього періоду існування незалежної України в освітньому 

секторі країни накопичувалися численні проблеми системного характеру.  

Серед них доцільно виокремити проблеми, пов’язані з прорахунками в 

обраній стратегії розвитку національної економіки державною політикою 

споживання: ставлення владних структур до освітнього сектору як до 

другорядного порівняно з промисловістю; неефективна, надмірно 

централізована, застаріла система управління і фінансування вищої освіти. 

Як наслідок: занепад матеріально-технічної бази вищих навчальних закладів, 

старіння педагогічних кадрів, недостатня мотивація для залучення притоку 

молодих спеціалістів; низька заробітна плата працівників, зниження 

соціального статусу працівників освіти. 

Друга сукупність проблем пов’язана з тим, що вищі навчальні заклади 

здебільшого зберегли систему управління, притаманну плановій економіці і 

недостатньо орієнтовані на ринкові умови надання освітній послуг. 

Невідповідність методів управління розвитком вищої освіти ринковим 

умовам призвела до зниження якості освіти: повільного і безсистемного 

оновлення змісту освіти; зниження якості педагогічних кадрів і криза 

педагогічної освіти, професійна деградація частини учительських кадрів; 
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брак ефективної системи моніторингу і контролю якості освіти; зниження 

якості навчальної літератури та критичний брак передових технологій в 

освітньому секторі, недостатній розвиток інноваційної активності студентів 

та їх міжнародної активності. 

Широким загалом обговорюється ця низка проблем, означених у проекті 

«Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років», яка була 

розроблена Стратегічною дорадчою групою «Освіта» (СДГ «Освіта») та 

створена в рамках спільного проекту Міжнародного фонду «Відродження» й 

БФ «Інститут розвитку освіти» в липні 2014 року для надання 

консультативної й експертної підтримки Міністерству освіти і науки України 

в розробці Дорожньої карти освітньої реформи. Подібні групи працюють в 

інших міністерствах [146].  

Серед заходів цього проекту є ті, що найбільше стосуються закладів 

вищої освіти в контексті реформування освітнього менеджменту: 

        – перехід до нового переліку спеціальностей підготовки фахівців з 

вищою освітою усіх ступенів з 2016 року, максимально наблизивши його до 

Міжнародної стандартної 7 класифікації освіти, та обмежити кількість 

спеціальностей кількістю 60–80; 

 – створення матеріально-технічних й організаційних умов для 

формування освітньо-наукових кластерів (на базі ВНЗ), у яких 

фундаментальна наука має підтримуватися прикладними дослідженнями;  

      – створення регіональних докторських шкіл на базі кількох ВНЗ та 

наукових установ для забезпечення повноцінного функціонування 

докторських програм; 

       – до 2017 року у нормативних документах системи (внутрішнього й 

зовнішнього) забезпечення якості вказати вимоги до наукового й 

професійного профілю сучасного викладача-дослідника;  

       – запровадження практики участі іноземних викладачів у навчальному 

процесі українських університетів – 15% до 2020 року, 30% до 2025 року 

освітніх програм, в реалізації яких беруть участь іноземні викладачі з країн 
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ЄС та ОЕСР. Оволодіння вітчизняними викладачами новітніми 

інтерактивними, індивідуалізованими, командними та проектними 

навчальними технологіями спільного вироблення нового знання;  

      – запровадження до 2017 року у кількох найпотужніших ВНЗ пілотного 

проекту щодо оплати праці не за єдиною тарифною сіткою, а за контрактною 

системою з фіксованою нижньою межею заробітньої платні та з прив’язкою 

зарплатні науково-педагогічних працівників до рівня оплати праці 

керівництва ВНЗ та інші. 

Реформування освіти в Україні доцільно здійснювати з урахуванням 

євроінтеграційних орієнтирів національної політики та на основі вивчення 

кращого міжнародного досвіду у перетворенню освітніх послуг на ефективну 

галузь національної економіки..   

Розглядаючи іноземний досвід з вдосконалення системи освіти, доцільно 

врахувати досвід країни-сусіда та члена Європейського Союзу – Польщі,  яка  

за останні роки досягла значних позитивних зрушень та займає лідируючі 

позиції у рейтингах за ознакою успішності реформ.  

Доказом цього є те, що у п'яти турах оцінювання Міжнародної програми 

з оцінки освітніх досягнень учнів (Programme for International Student 

Assessment, PISA) Польща домоглася значного прогресу в покращенні 

результатів навчання. За результатами першої оцінки PISA, проведеної в 

2000 році, Польща показала результат нижче середнього показника по ЄС за 

всіма трьома предметами (математика, читання і науки). До 2012 року країна 

зайняла місце в топ-10 з науки і читанні і 13 з математики. Частка учнів з  

низькими показниками з математики знизилася з 22% у 2000 році до 14% у 

2012 році, а частка успіху учнів з математики зросла з 10% у 2000 році до 

17% у 2012 році. Сьогодні Польща є однією з чотирьох країн Європейського 

Союзу, де менше, ніж 15% студентів мають низький рівень успішності з 

математики, що є ключовим орієнтиром стратегії Європейського Союзу 

«Освіта та підготовка 2020» (Education and Training 2020 strategy). 
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На наш погляд, діюча система освіти в Україні за віковими ознаками 

(Додаток В, рис.В.3.1) потребує розмежування згідно з аналогом польської 

системи у частині шкільної з виокремленням початкової та середньої освіти. 

Адже реформування системи освіти стає передумовою покращення якості 

освітніх послуг у сфері вищої освіти. Позитивним є досвід Польщі з 

впровадження моніторингу якості здобутої освіти при переході учнів з 

початкової школи до середньої; зменшення терміну навчання для отримання 

освітнього рівня бакалавра. Отримані позитивні результати в якості надання 

освітніх послуг Польщі ґрунтуються на системному підході до визначення 

основних вікових меж та освітніх рівнів дошкільної, шкільної, вищої освіти й 

підготовки кадрів (Додаток В,рис.В.3.2).  

Нині триває пошук шляхів розбудови національної системи освіти 

України. Зокрема,  Законопроект «Про освіту», над яким зараз працює 

Міністерство освіти і науки України і над яким точаться палкі дискусії. 

Окрім того, прийняття Закону України «Про вищу освіту» забезпечує 

можливість для виведення української вищої школи на новий якісний рівень, 

створючи умови для її інтеграції у європейський науково-освітній простір, 

для демократизації університетського життя. Адже прийняття цих законів  

має стати фундаментом для серйозних змін в освіті (Додаток В, рис.В.3.3). 

З метою якісного вдосконалення та ефективного розвитку системи вищої 

освіти України необхідно враховувати домінанти розвитку вищої освіти на 

глобальному ринку освітніх послуг: масовизація, інформатизація, 

інтернаціоналізація, що є об’єктивною необхідністю для забезпечення 

міжнародної конкурентоздатності національної економіки [135].  Виходячи з 

цього, важливо проаналізувати та враховувати основні детермінанти  

розвитку, які притаманні саме українським реаліям та сукупність культурних 

факторів, фактори розвитку інноваційної інфраструктури та специфічні 

фактори структури освітньої діяльності ВНЗ (рис.3.14).  
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Рис. 3.14. Домінанти розвитку вищої освіти України в контексті 

забезпечення міжнародних конкурентних переваг 

Побудовано автором 

Відповідно до концепції державного розвитку, державна політика має 

бути спрямована на збільшення та підтримку міжнародного партнерства 

університетів і експорту освітніх послуг. З метою досягнення вказаної цілі 

необхідно обрати ефективну маркетингову політику сприяння та формування 

іміджу країни загалом та конкретних навчальних закладів. У випадку, коли 

вітчизняні показники успішності сфери вищої освіти будуть на рівні зі 

світовими та європейськими, держава відчує значний позитивний потік 

іноземних студентів та науковців. Для розвитку вищої освіти України 

важливо забезпечити сприйняття освіти як важливе стратегічне завдання, 

вирішення якого забезпечить інноваційний розвиток національної економіки 

в контексті формування високотехнологічного глобального суспільства [130]. 

Кожен сучасний університет визначає власну стратегію управління 
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інтелектуальним розвитком, що призводить до системних змін у цілях, 

структурі, змісті та технологіях навчально-виховного процесу та забезпечує 

зростання власного інтелектуального потенціалу (рис.3.15). 

 

                          Інформація  Z (t)  

 

                                 S(t)                   

 

 

 

 

 

 

 

Входи (хіj )                                                                                                      Виходи (yij) 

 

 

 

 

 

                                           Зворотний зв’язок  

                                     

                  

 

                  Зовнішні ресурси   I (t) 

 

Рис. 3.15. Управління розвитком інтелектуального потенціалу  університету  

 

У найближчому майбутньому, на думку експертів, управління знаннями 

стане чи не єдиною можливістю зберегти лідируючі позиції у 

висококонкурентному середовищі, адже в сучасних умовах перемагає той, 

хто вміє працювати швидше й ефективніше, а значить, той, хто володіє й 

управляє знаннями. Вищі навчальні заклади, діяльність яких будується на 

чітко визначених теоретико-методологічних засадах створення та реалізації 

інновацій, дають стабільні результати в якісно нових показниках наукової, 

навчально-виховної, науково-методичної, виробничої діяльності. 

Якість інтелектуального потенціалу університету, як власне і будь-якого 

Інтелектуальний 

потенціал 

університету 

P (t) 

Управління  m (t) 

Фінансові ресурси 

f (t) 
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вищого навчального закладу, визначається рівнем отримання нових знань 

людиною, який, як відомо, формується через систему освіти та професійної 

підготовки кадрів.   

Інтелектуальний потенціал університетів та технології передачі нових 

знань відповідно визначають якість підготовки студентів і їх спроможність 

до здійснення наукових досліджень та ефективної інноваційної діяльності у 

майбутній практичній роботі через процес трасформації набутих знань у нові 

якості персоналу, наукові результати та інноваційні проекти (табл. 3.12). 

Таблиця 3.12 

Трансформація знань у сучасному університеті в контексті 

інноваційної парадигми 

  
Вхід – ресурси (хіj) Оператор перетворення 

«входи» на «виходи»                                  

S(t) 

Виходи – результати (yij) 

Персонал – людські ресурси  

Інформація – інформаційний 

ресурс Z (t) 

Техніка – технічний ресурс 

Організаційна структура – 

комунікаційна система 

Фінанси – фінансовий 

ресурс f (t) 

Інвестиції – інвестиційний 

ресурс 

Абітурієнти – випускники 

шкіл, ліцеїв, ВНЗ 

Система освіти    

Системи кредитування 

інноваційних проектів 

студентів 

 Система підвищення 

кваліфікації  

Освітні технології 

Нові форми Інтернет-освіти 

Форми трансферу знань 

Екосистеми комерціалізації 

інновацій 

Мотиваційні системи 

поповнення нових знань 

персоналу  

Нові знання 

Нова якість персоналу  

бакалаври ,  

магістри, кандидати наук, 

доктори наук 

Наукові розробки, винаходи, 

наукові відкриття  

Інноваційні проекти 

Створення старт-апів 

Створення спін-оф компаній 

 

 

Розвиток глобального ринку освітніх послуг формується на основі 

тенденцій на міжнародному ринку праці та з урахуванням сучасних запитів 

цивілізаційного розвитку суспільства. Однією з найбільш вагомих домінант 

інтенсивного розвитку освітніх послуг є інноваційна складова у їх структурі. 

Високий рівень конкуренції на глобальному ринку високих технологій є 

стимулюючим фактором для нових ініціатив та нових підходів в організації 

освітнього процесу. 
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Змінюється парадигма університетської освіти. Нові знання, нові форми 

та види надання послуг, підготовка та перепідготовка фахівців нових 

напрямів, сучасні інтерактивні форми навчання, співпраця у комерціалізації 

інновацій, нові підходи до визначення місії навчальних закладів – це 

неповний перелік чинників, що визначають міжнародну конкурентоздатність 

суб’єктів освітніх послуг. У цьому контексті важливо забезпечити нові 

методи управління в системі освітнього менеджменту у вирішенні «кола» 

стратегічних завдань, які розширюються в просторі і часі (рис. 3.16). 

 

Рис. 3.16. «Коло» стратегічних завдань в системі освітнього менеджменту 

щодо розвитку вищої освіти 

Побудовано автором 

Зростання інноваційних факторів у конкурентній боротьбі університетів 

та інших закладів освіти за лідируючі позиції на глобальному ринку освітніх 
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послуг є об’єктивною реальністю в умовах формування високотехнологічної 

економіки  в управлінні урядів країн у сфері освіти і науки. 

Характерним для управління інноваційною діяльністю в навчальних 

закладах є реалізація принципу інноваційності, який передбачає наявність у 

керівників спрямованості на необхідність постійного оновлення освітнього 

процесу внаслідок застосування освітніх інновацій і забезпечується 

організаційно-управлінськими, фінансово-економічними та психолого-

педагогічними змінами. Університети – важлива складова глобального 

інноваційного процесу. 

Запропонована функціональна модель інноваційного розвитку країни 

сформована з урахуванням типових функцій, які виконують суб’єкти 

глобального інноваційного процесу, й економічних рівнів управління 

міжнародною інноваційною діяльністю (Додаток В, рис.В.3.4). 

Заснована на знаннях високотехнологічна економіка формує все 

більший попит на працівників із вищою освітою, які вільно володіють 

іноземними мовами та мають професійні навички роботи в глобальній мережі 

Інтернет. В умовах глобалізації стрімко розвивається інтернаціоналізація 

освіти та навчання, все більше студентів навчається за кордоном. 

Сьогодні стає очевидним, що при формуванні стратегії 

конкурентоздатності робочої сили важливим є не лише здобуття особою 

вищої освіти. Відчутного значення набуває система доповнення таких знань 

вміннями та кваліфікаційними навичками, які здобуваються шляхом 

проходження певних тренінгів та семінарів прикладного та теоретичного 

характеру (рис.3.17). 
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Рис. 3.17. Формування конкурентоздатності робочої сили 

Побудовано автором 

Окрім запропонованих концептуальних напрямів розвитку, позитивним 

зрушенням щодо розвитку системи вищої освіти в Україні можна вважати 

виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України (розробленої з 

урахуванням Коаліційної угоди) та Стратегії сталого розвитку «Україна –

 2020», затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

4 березня 2015 р. № 213-р.  

Одним із завдань вказаних стратегій розвитку є: утвердження на основі 

прийнятого Закону України «Про вищу освіту» реальної університетської 

автономії, підзвітності за результати роботи, розвиток наукових досліджень, 

забезпечення справедливого прозорого вступу та викорінення хабарництва у 

вищих навчальних закладах, встановлення нових правил акредитації та 

ліцензування навчальних закладів. Запровадження принципу «гроші ходять 

за студентом», зокрема під час розподілу державного замовлення. 

Удосконалення мережі вищих навчальних закладів (згідно з Угодою). 

Забезпечення фінансової автономії вищих навчальних закладів, встановлення 

нових правил акредитації та ліцензування навчальних закладів (згідно з 

Програмою) тощо. 

Звичайно, передумовою впровадження інноваційної моделі розвитку 

шляхом науково-технологічного ефекту від симбіозу науки, держави і 

бізнесу є подолання корупції та клановості в управлінні національною 
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економікою. Щодо реалізації стратегії інноваційного розвитку, то важливо 

успішно розвивати ті напрями технологій, де ми маємо кращі наукові 

розробки, – космічна галузь, виробництво матеріалів із заданими 

властивостями, біотехнології тощо. Для забезпечення комерціалізації 

наукових розробок, створених науковцями та студентами, університетам 

важливо створити екосистеми за участю всіх учасників інноваційного 

процесу, а за основу доцільно взяти досвід Швеції (рис. 3.18) [128].  

 

 

Рис. 3.18. Участь суб’єктів  на різних етапах інноваційної діяльності 

Складено автором 

На даному етапі механізм регулювання інноваційної діяльності в Україні 

не відповідає сучасним викликам глобальної конкуренції: не відпрацьовані 

концептуальні положення щодо формування інвестиційних ресурсів і джерел 

інвестування, не забезпечується повноцінне функціонування фондового 

ринку. Тому необхідно створити інституційні умови для вдосконалення і 

розширення ринкових важелів стимулювання інноваційного розвитку 

вітчизняних підприємств, корпорацій і розширення їх міжнародної 

інноваційної діяльності. Формування інноваційної моделі розвитку 

припускає спрямованість зусиль не стільки на самі інновації, скільки на 

створення відповідного освітнього середовища. 
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Направляючи фінансові ресурси саме в розвиток пріоритетних галузей 

та забезпечуючи інтенсивний розвиток зовнішньоекономічної діяльності 

високотехнологічних підприємств, можна очікувати посилення інноваційних 

конкурентних переваг національної економіки. Важливо створити інститути 

концентрації інвестиційних ресурсів для інновацій за межами бюджету, 

скористатись замиканням інвестицій, експорту й імпорту високорозвинених 

країн на самих собі й активно освоювати ринки країн третього світу.  

 

Висновок до третього  розділу 
 

 

Розвиток послуг вищої освіти на основі міжнародного партнерства є 

важливою складовою для забезпечення реалізації конкурентних переваг країн 

на глобальному ринку освітніх послуг. Обґрунтовано, що особливе місце у 

розвитку міжнародної співпраці у сфері вищої освіти в контексті сучасних 

домінант її розвитку займають партнерські зв’язки та мережі. У міжнародній 

співпраці у сфері освіти важливий сегмент становлять програми з 

впровадження інформаційних технологій як основи формування сучасних 

домінант вищої освіти. Міжнародне партнерство у сфері надання освітніх 

послуг базується на сукупності ініціатив країн з високим рівнем розвитку 

економік щодо проведення реформи систем освіти та управління в країнах з 

трансформаційною економікою та в так званих бідних країнах. 

Виявлено два  підходи до оцінювання та систематизації міжнародного 

партнерства у вищій освіті: функціональний підхід, перевагами якого є 

можливість виокремити види співробітництва та інструменти організації 

партнерства та підтримки: механізми фінансової підтримки, встановлення 

партнерських відносин та співробітництво між окремими навчальними 

закладами, підтримка розвитку інформаційних технологій та проведення 

реформ у державному та інституційному регулюванні освіти та другий  

підхід, який враховує оцінку масштабу міжнародного співробітництва за 

ознаками механізмів, які були розроблені для сприяння розвитку вищої 
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освіти і досліджень, як правило, вони різняться в залежності від тісноти 

співпраці та кількості учасників.   

Спостерігається позитивна тенденція і нерівномірність в міжнародній 

міграції студентів з метою участі у різних міжнародних програмах та 

проектах. За п’ять років кількість іноземних студентів в усіх регіонах світу 

зросла на 30%, у відсотковому еквіваленті найбільше збільшилась їхня 

чисельність в Азії (на 86%), Північній Америці (32%) та Європі (31%);  в 

абсолютному вираженні Європа залишається безперечним лідером.  

Встановлено, у міжнародному співробітництві визначальними є форми 

партнерства на основі механізмів фінансової підтримки, а саме: для країн, що 

розвиваються, спонсорство південних країн північними; фінансування освіти 

колишніми країнами-метрополіями в колишніх колоніях та передача досвіду 

побудови освітніх систем.  

Доведено,  що реформування та модернізація вищої освіти в Україні є 

одним  із  актуальніших  завдань  на  шляху  до інноваційного,  

європейського  розвитку  українського суспільства, підвищення ролі вищої  

освіти у формуванні освіченого молодого покоління. Проаналізовано 

трансформацію пріоритетів розвитку вищої освіти України у глобальному 

освітньому просторі. Встановлено, що пріоритети розвитку ринку вищої 

освіти в Україні відповідають домінантам другого етапу розвитку вищої 

освіти на глобального ринку послуг, а саме: запровадження мобільності 

студентів, збільшення експорту освітніх послуг, підвищення рівня 

інформатизації суспільства, крім того сприяння держави та приватного 

сектору комерціалізації розробок сфери науково-дослідних та дослідно-

конструкторських розробок.  

Зроблено висновок про необхідність прискорення трансформації 

системи вищої освіти з орієнтацією на сучасні домінанти, притаманні 

лідерам ринку. Сформовано основні напрями розвитку вищої освіти України 

в контексті викликів глобального ринку освітніх послуг. Відповідно до 

концепції державного розвитку, державна політика має бути стратегічним  
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проектом, спрямованим на збільшення експорту інноваційних товарів та 

послуг. З метою якісного вдосконалення та ефективного розвитку системи 

вищої освіти України доцільно сформувати багатофакторну схему діяльності. 

Матеріали та висновки цього розділу роботи були висвітлені в наукових 

статтях автора:  [126, c.163-169; 128; 129; 251, c. 60 – 66;  144, c. 19-26;129, 

c.86-94; 140, с. 44-46; 141, с. 75-83; 143, с.21-25]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У результаті проведеного дослідження вирішено важливе наукове 

завдання поглиблення науково-теоретичних засад дослідження розвитку 

домінант вищої освіти на глобальному ринку послуг та визначення 

організаційно-економічних напрямів розвитку національного ринку освітніх 

послуг з урахуванням особливостей євроінтеграційних процесів,  що 

дозволило зробити такі висновки: 

1. В умовах глобального ринку освітні послуги  все більше набувають 

ознак товару, на  конкурентоздатність послуг в сегменті вищої освіти 

впливають домінанти: інтернаціоналіція освіти як умова здійснення 

експортно-імпортних операцій, які регулюються фінансовими і правовими 

механізмами міжнародного та національних рівнів компетентності; 

інформатизація освіти як сукупність ознак якості надання послуг та їх 

трансферу в просторі і часі в умовах глобальної інформатизації суспільства;  

масовізація освіти, що забезпечує масштаби попиту на послуги, цінову 

сегментацію ринку. Виділено три етапи розвитку глобального ринку освітніх 

послуг, сучасний етап характеризується зростанням конкуренції між 

мегарегіонами за високодоходні сфери освітніх послуг.  

2. Глобалізаційні процеси, ринкові перетворення змінюють структуру 

попиту на ринку праці та обумовлюють нові запити споживачів освітніх 

послуг. Освітні послуги,  як товар у межах глобального ринку,  мають різні 

якісні та вартісні ознаки від елітних до низькоякісних. Знання, які отримують 

споживачі освітніх послуг протягом свого життя, формують нові якості 

людей, завдяки яким вони в умовах інноваційної економіки формують різні  

інтелектуальні класи нового суспільства, зокрема клас інтелектуалів. 

Забезпечення можливості отримання вищої освіти для всіх верств населення 

країни означає протистояння соціальній нерівності, яка глибоко укорінена в 

історії, культурі та економічній структурі, які впливають на здатність людини 

конкурувати. Географія, нерівний розподіл багатства і ресурсів об’єктивно 
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обумовлюють існування  груп населення. які мають обмежений доступу до 

глобального ринку.  

3. Зростання конкуренції на  глобальному ринку освітніх послуг у сфері 

залучення іноземних студентів має економічне підгрунття: вартість навчання 

в університетах для іноземних студентів вища за вартість надання 

аналогічних послуг студентам країни базування вишу. Основними мега-

регіонами за рівнем розвитку інтернаціоналізації вищої освіти є Європа, 

Північна Америка та Азія.   Спостерігається тенденція у зміні пріоритетів у 

виборі отримання міжнародної освіти: частка іноземних студентів, які обрали 

Сполучені Штати для отримання вищої освіти знизилася з 23% у 2000 році до 

16% в 2012 році, а частка міжнародних студентів, які обрали Німеччину, 

відповідно знизилася майже на три відсотки;  частки міжнародних студентів, 

які обрали Корею або Нову Зеландію в якості країни навчання, виросли 

щонайменше на один відсотковий пункт, тоді як частка студентів, які обрали 

Великобританію або Російську Федерацію зросла  приблизно на два відсотки. 

  4.Зростання попиту на отримання міжнародної освіти зумовлено 

економічною та науковою доцільністю якою керуються споживачі послуг: у 

перспективі це може гарантувати більш високий рівень заробітної плати та 

кращі умови працевлаштування як на внутрішньому, так і зовнішньому 

ринках праці. Приватні вищі навчальні заклади, більшість з яких є 

прибутковими або квазі прибутковими, забезпечують найбільш  швидко 

зростаючий сектор послуг вищої освіти глобального ринку.  В Індонезії, 

Японії, Філіппінах і Республіці Корея більш ніж 70%  - це приватні заклади, 

які домінують в структурі глобального ринку освітніх послуг. 

5. В умовах глобалізації значно посилився  вплив зовнішнього 

середовища та міжнародної конкуренції на трансформацію національних 

систем вищої освіти, детермінанти розвитку змінюються, а домінанти 

розвитку вищої освіти в умовах глобального ринку визначають у своїй 

сукупності пріоритети трансформації систем освіти в контексті забезпечення 

їх міжнародної конкурентоздатності. Починаючи з початку тисячоліття 
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активно зростає орієнтація на інтернаціоналізацію освіти в регіонах, які 

займають невеликий сегмент глобального ринку освітніх послуг. Зокрема,  з 

2000 року кількість іноземних студентів в Океанії майже потроїлась, хоча 

даний регіон приймає менше ніж 10% всіх іноземних студентів. Інші регіони, 

такі як Африка, Латинська Америка і Карибський басейн, також починають 

залучати все більшу кількість міжнародних студентів, що свідчить про 

посилення інтернаціоналізації університетської освіти як важливого фактора 

стратегічного розвитку національних освітніх систем країн з різним рівнем 

економічного розвитку. 

6. Виявлено відмінності у структурі надання освітніх послуг:  країни 

G20 залучають близько 82% іноземних студентів по всьому світу, тоді як 

близько 75% іноземних студентів зараховані до вищих навчальних закладів у 

країнах ОЕСР. Серед країн ОЕСР, країни ЄС-21 приймають найбільшу 

частку (39%) іноземних студентів, ці  країни також приймають 98% 

іноземних студентів, що навчаються у країнах ЄС. Близько 74% іноземних 

студентів, що навчаються у ЄС-21, є вихідцями іншої країни ЄС-21, що 

свідчить про ефективність політики ЄС у сфері мобільності студентів. 

Структура міжнародних студентів у  Північній Америці є більш 

різноманітною, ніж в країнах Європейського Союзу:  53% канадців 

навчаються в США, на їх частку припадає лише 4% всіх іноземних студентів. 

Аналогічно, 14% американців, які навчаються за кордоном, обирають 

Канаду, але вони становлять лише 6% від усіх іноземних студентів, 

зарахованих на  навчання до вищих навчальних закладів у Канаді. 

7. Спостерігається нерівномірність між експортом та імпортом послуг у 

сфері вищої освіти. Аналіз звітів свідчить про те, що країни ОЕСР 

приймають більше міжнародних студентів порівняно з кількістю власних 

студентів, які навчаються за кордоном. У 2012 році в країнах-членах ОЕСР 

на  кожного студента, що здобуває освіту за межами країни припадало три 

іноземних студента.  В Австралії на кожного австралійського студента, що 

навчається за кордоном, припадає 18 іноземних студентів, проте у Мексиці 



203 

 

даний показник складає менше 0,1 до 1. Інші країни, які мають високі 

показники співвідношення іноземних студентів до національного студента за 

кордоном, представлені Великобританією (13: 1), Новою Зеландією (12: 1) і 

Сполученими Штатами (11: 1). В Аргентині, Бразилії, Естонії, Ісландії, 

Ізраїлі, Кореї, Латвії, Люксембурзі, Мексиці, Словаччині і Туреччині на 

одного національного студента, що навчається за кордоном, припадає  менше 

одного іноземного студента.  

8. Виявлено два  підходи до оцінювання та систематизації міжнародного 

партнерства у вищій освіті: функціональний підхід, перевагами якого є 

можливість виокремити види співробітництва та інструменти організації 

партнерства та підтримки: механізми фінансової підтримки, встановлення 

партнерських відносин та співробітництво між окремими навчальними 

закладами, підтримка розвитку інформаційних технологій та проведення 

реформ в державному та інституційному регулюванні освіти та другий  

підхід, який враховує оцінку масштабу  міжнародного співробітництва  за 

ознаками механізмів, які були розроблені для сприяння розвитку вищої 

освіти і досліджень, як правило, вони різняться в залежності від тісноти 

співпраці та кількості учасників.   

9.Ситуація у сфері залучення іноземних студентів до навчання в 

українських вишах негативно позначається на макроекономічних показниках 

як освітньої галузі в цілому, так і на розмірі надходжень до національного 

бюджету. Одним з ключових показників, які значно корелюють зі значенням 

чистого притоку студентів до України є витрати на науково-дослідні роботи, 

що проводяться в країні. Дослідження показало, що середньорічний темп 

росту показника за період 2000 – 2014 склав 15,2%. Вказана вище тенденція є 

позитивним фактором впливу на розвиток системи вищої освіти країни, 

проте проте таке збільшення є недостатнім для ефективної конкуренції 

України з навчальними закладами Європейського Союзу та світу що 

потребує системних змін в освітньому менеджменті  вітчизняних 

університетів. 
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10. Запропоновані напрями вдосконалення системи надання освітніх 

послуг в Україні передбачають адаптацію міжнародного досвіду в сфері 

забезпечення інтернаціоналізації, інформатизації та масовізації вищої освіти 

до умов використання інтелектуального потенціалу українських 

університетів. Якість інтелектуального потенціалу університету, як власне і 

будь-якого вищого навчального закладу, визначатиметься рівнем  технологій 

трансферу нових знань в глобальному  освітньому просторі.  Якість 

підготовки студентів і їх спроможність до здійснення наукових досліджень та 

ефективної інноваційної діяльності у майбутній практичній роботі 

трансформується в нові якості персоналу, наукові результати та інноваційні 

проекти. 
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Додаток А 

Таблиця А.1.1 

Визначення поняття «інтернаціоналізація» вищої освіти  
Поняття Сутність Автор 

Інтернаціоналізація 

вищої освіти 

Університетська 

інтернаціоналізація є процесом 

інтеграції міжнародного, 

міжкультурного та  глобального 

виміру до мети, функції та 

конкретних освітніх практик 

певного університету 

Венді Чан та Клайв 

Діммок [200] 

Інтернаціоналізація 

вищої освіти 

Найбільш пов’язана функцією 

навчання та переорієнтації з 

виробництва транснаціонального 

освітнього продукту, який 

задовольняє вже покупця 

глобального 

Найджел Хілі [231] 

Інтернаціоналізація 

вищої освіти 

Процес вбудовування між- 

народного, міжкультурного та 

глобального виміру в цілі, 

функції і процеси вищої освіти 

Дж. Найт [241] 

Інтернаціоналізація 

вищої освіти 

Це розширення двосторонніх і 

багатосторонніх зв'язків і 

контактів між навчальними 

закладами різних країн на основі 

рівноправного і взаємовигідного 

співробітництва. Її мета - 

підвищення ефективності 

освітньої і науково-дослідної 

роботи, в ідеалі доведення її до 

кращого світового рівня, 

розширення мобільності 

викладацького й учнівського 

(студентського) персоналу 

 Н.В. Канаєв [60] 

Інтернаціоналізація 

вищої освіти 

Весь масив динамічних змін 

сутності та внутрішньої 

організації вищої освіти у бік 

міжнародної діяльності, що тягне 

за собою створення нової 

структури взаємин як між 

освітніми  системами держав, так 

і їх представниками з 

урахуванням особливостей 

національної системи освіти 

М.В. Поляков,  

В.С. Савченко [118] 
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Таблиця А.1.2 

Морфологічно-схематичний аналіз теоретичних підходів до 

визначення змісту 

 поняття « масовизація» вищої освіти  

 
Поняття Сутність Джерело 

Масовість вищої 

освіти 

Массовое высшее образование насыщает 

экономику кадрами, а также содействует 

социальной мобильности людей и повышает их 

уровень жизни: благодаря диплому и знаниям они 

могут найти более интересную и доходную работу. 

[175] 

Масовість вищої 

освіти 

Возникновение и развитие знаниевой экономики и 

общества, смена 

населения индустриальной эпохи на продвинутое 

население эпохи постмодерна с углубляющимися 

эпистемическими (познавательными) 

свойствами. 

[80] 

Масовість вищої 

освіти 

Переход к системе массового высшего образования 

сопровождался увеличением доступности высшего 

образования для групп населения, ранее не 

имевших возможности обучаться в вузах 

(женщины, малообеспеченные граждане, выходцы 

из этнических, расовых и религиозных групп). Это, 

в свою очередь, стимулировало дифференциацию 

образовательных учреждений как с точки зрения 

характера самого образования (академическое, 

профессиональное), так и с точки зрения 

источников финансирования, системы организации 

вузов, качества получаемых знаний. На практике 

это привело к увеличению непосредственного 

участия граждан государства в финансировании 

собственных образовательных проектов 

[111] 

Масовість вищої 

освіти 

 фактор, трансформирующий общий 

мотивационный фон абитуриентов. В начале XIX 

века, когда формировались образцовые модели 

современного университетского образования, 

студенты университетов рекрутировались очень 

избирательно, зачастую они были мало 

обременены прагматикой освоения 

профессионального ремесла. Но уже к концу XIX 

века наблюдается резкий рост числа студентов во 

всех европейских университетах 

[73] 

Масовизація Степень охвата массы средствами массовой 

информации, технологиями «паблик рилейшенз» 

[62] 
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Таблиця А.1.3 

Визначення поняття «інформатизація» вищої освіти 

 
Поняття Характеристика Автор 

інформатизація як організація життя суспільства на основі повного 

використання достовірного, вичерпного та 

своєчасного знання в усіх суспільно значущих 

видах людської діяльності. Технічними засобами 

використання цього ресурсу є електронні 

обчислювальні машини і засоби зв'язку 

А.Єршов  [43] 

 

інформатизація це сукупність взаємопов'язаних організаційних, 

правових, політичних, соціально-економічних, 

науково-технічних, виробничих процесів, що 

спрямовані на створення умов  для  задоволення  

інформаційних потреб, реалізації прав громадян і 

суспільства на основі створення, розвитку, 

використання інформаційних систем, мереж, 

ресурсів та інформаційних технологій, створених 

на основі застосування сучасної обчислювальної та 

комунікаційної техніки. систем, мереж, ресурсів та 

інформаційних технологій, створених на основі 

застосування сучасної обчислювальної та 

комунікаційної техніки 

Закон України 

«Про 

Концепцію 

Національної 

програми 

інформатизації

»[48] 

«інформатизація 

освіти» 

цілеспрямовано організований процес 

забезпечення сфери освіти теорією, технологією та 

практикою створення та оптимального 

використання науково-педагогічних, навчально-

методичних, програмно-технічних розробок, 

орієнтованих на реалізацію дидактичних 

можливостей інформаційних і комунікаційних 

технологій, які застосовуються в комфортних та 

безпечних для здоров’я  умовах 

Й. Роберт [150] 

«інформатизація 

освіти» 

розуміють упорядковану сукупність 

взаємопов’язаних організаційно-правових, 

соціально-економічних, навчально-методичних, 

науково-технічних, виробничих і управлінських 

процесів, спрямованих на задоволення 

інформаційних, обчислювальних  та 

телекомунікаційних потреб, що пов’язані з 

можливостями методів і засобів інформаційних й 

комунікаційних технологій учасників навчально-

виховного процесу, а також тих, хто цим процесом 

керує та його забезпечує 

Енциклопедія 

освіти [38] 
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Додаток Б 

Таблиця Б.2.1 

Кластеризація країн глобального ринку послуг за домінантою 

інтернаціоналізації вищої освіти 

 
Кластер Країни  Темп 

щорічного 

зростання  

іноземних 

студентів , %  

Рівень витрат на 

науково-дослідні 

роботи, % ВВП 

Рівень 

інтелектуаліза

ції економіки 

(Кількість 

дослідників у 

НДДКР на 1 

млн. 

населення) 

Характеристи

ка науково- 

інноваційного 

потенціалу 

 

     

Експортери, 

лідери 

глобального 

ринку,  з 

розвиненою 

економікою 

і давніми 

освітніми 

традиціями 

США,  

 Японія, 

Австралія, 

Канада 

В середньому 

2,8%  

Найвищий у 

США - 3,7%,  

Австралія  

 

В середньому 

2,5% ВВП 

найвищий у 

Японії - 3,4% 

Високий: 

Японія  - 

5 170 

 

Позитивний 

баланс від 

надання 

освітніх 

послуг 

використовує

ться для 

подальшого 

нарощування 

науково-

інноваційного 

потенціалу 

національних 

економік   

    

Експортери,  

країни 

Західної 

Європи з 

розвиненою 

економікою 

та давніми 

освітніми 

традиціями 

Австрія, 

Бельгія, 

Данія, 

Фінляндія, 

Франція, 

Німеччина, 

Італія, 

Нідерланди, 

Норвегія, 

Іспанія, 

Швеція, 

Швейцарія, 

Велика Брита-

нія 

Стабільно 

позитивні, 

лідери: Велика 

Британія 

Швеція та 

Німеччина 

Від високого до 

середнього 

:Фінляндія (3,5%), 

Швеція (3,4%), 

Данія (3%), 

Німеччина (2,9%), 

Австрія (2,8%), 

Франція (2,3%), 

Бельгія (2,2%) та 

Нідерланди 

(2,1%). У Великої 

Британії, Норвегії, 

Іспанії та Італії 

відповідна частка 

становила менше 

2% ВВП. 

Найвищий на 

ринку: 

Фінляндія (7 

482), Данія (6 

730), Норвегія 

(5 588 Швеція 

(5181), 

середній: 

Німеччина (4 

138)  

У решті країн 

цей 

показник 

варіюється від  

4024 у 

Великої 

Британії до 1 

820 в Італії. 

Загальна 

тенденція: 

нарощування 

науково-

інновацій 

ного 

потенціалу 

національних 

економік  
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 Продовж. табл.Б.2.1 
Країни 

Центральної 

та Східної 

Європи, які 

мають 

врівно- 

важений 

баланс 

експорту та 

імпорту 

послуг 

Болгарія,  

Чехія, 

Угорщина, 

Румунія, 

Словенія 

Активно 

долучаться до 

освітньої 

сфери, але 

займають 

незначний 

сегмент ринку 

Загалом є меншим 

за його середнє 

значення у 

попередніх групах 

країн 

Сильні 

позиції Чехії 

та Угорщини 

Незначні 

витрати на 

розвиток 

освітніх 

послуг є 

причиною 

недостатнього 

рівня їх якості  

Країни з 

трансформа

ційною 

економікою, 

які в 

основному 

імпортують 

послуги 

вищої освіти 

Таджикистан 

Казахстан 

Молдова 

Україна 

Займають 

незначну нішу 

на ринку 

послуг  

Позитивний 

приріст 

іноземних 

студентів є 

лише в Україні  

Менше 1 відсотка Нижче 

середньоєвро

пейського, 

спостерігаєть

ся «відтік 

мізків» 

Стан розвитку 

наукового 

потенціалу 

потребує 

реформ на  

основі 

розвитку 

міжнародного 

співробіт- 

ництва 

Країни 

Південно-

Східної Азії, 

імпортери 

ринку  

Малайзія, 

Південна 

Корея,  

Гонконг  

Є активними 

імпортерами 

високий темп 

зростання : у 

Малайзії 10,5%, 

становлячи 1,2% 

ВВП, а Гонконзі – 

4,3% та 0,8% 

Має стійку 

позитивну 

тенденцію і 

наближається 

до 

середньоєвро-

пейського 

Формується 

сприятливе 

макросередов

ище для 

розвитку 

вищої освіти 
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Рис. Б.2.1. Графік розподілу чистого притоку іноземних студентів 
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Рис. Б.2.2.Вплив частки користувачів Інтернету на чистий притік іноземних 

студентів 
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Рис. Б.2.3. Вплив витрат на науково-дослідні роботи  (%ВВП) на чистий 

притік іноземних студентів 
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Рис. Б.2.4. Залежність показника чистого притоку студентів від рівня 

інформатизації 
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Таблиця Б.2.2 

Відсоток осіб, які використовують Інтернет, ITU (International Telecommunication Union) 

Країна/Рік 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Фолклендські 

(Мальвінські) о. 
58,62 64,60 64,15 64,02 67,32 84,01 87,10 90,06 92,96 95,84 95,84 96,38 96,92 96,90 

Ісландія 44,47 49,39 79,12 83,14 83,88 87,00 89,51 90,60 91,00 93,00 93,39 94,82 96,21 96,55 

Бермудські острови 42,95 47,51 52,03 56,52 60,99 65,45 69,90 74,35 82,30 83,25 84,21 88,34 91,30 95,30 

Норвегія 52,00 64,00 72,84 78,13 77,69 81,99 82,55 86,93 90,57 92,08 93,39 93,49 94,65 95,05 

Швеція 45,69 51,77 70,57 79,13 83,89 84,83 87,76 82,01 90,00 91,00 90,00 92,77 93,18 94,78 

Данія 39,17 42,96 64,25 76,26 80,93 82,74 86,65 85,03 85,02 86,84 88,72 89,81 92,26 94,63 

Андорра 10,54 
 

11,26 13,55 26,84 37,61 48,94 70,87 70,04 78,53 81,00 81,00 86,43 94,00 

Нідерланди 43,98 49,37 61,29 64,35 68,52 81,00 83,70 85,82 87,42 89,63 90,72 91,42 92,86 93,96 

Ліхтенштейн 36,52 45,12 59,47 58,81 64,01 63,37 64,21 65,08 70,00 75,00 80,00 85,00 89,41 93,80 

Люксембург 22,89 36,16 39,84 54,55 65,88 70,00 72,51 78,92 82,23 87,31 90,62 90,03 91,95 93,78 

Фінляндія 37,25 43,11 62,43 69,22 72,39 74,48 79,66 80,78 83,67 82,49 86,89 88,71 89,88 91,51 

Монако 42,18 46,65 48,05 49,49 52,49 55,46 61,48 64,38 67,25 70,10 75,00 80,30 87,00 90,70 

Бахрейн 6,15 15,04 18,05 21,55 21,46 21,30 28,24 32,91 51,95 53,00 55,00 77,00 88,00 90,00 

Фарерські острови 32,92 43,25 53,30 58,91 66,53 67,90 69,36 75,98 75,57 75,18 75,20 80,73 85,34 90,00 

Велика Британія 26,82 33,48 56,48 64,82 65,61 70,00 68,82 75,09 78,39 83,56 85,00 85,38 87,48 89,84 

ОАЕ 23,63 26,27 28,32 29,48 30,13 40,00 52,00 61,00 63,00 64,00 68,00 78,00 85,00 88,00 

Швейцарія 47,10 55,10 61,40 65,10 67,80 70,10 75,70 77,20 79,20 81,30 83,90 85,19 85,20 86,70 

Японія 29,99 38,53 46,59 48,44 62,39 66,92 68,69 74,30 75,40 78,00 78,21 79,05 86,25 86,25 

Канада 51,30 60,20 61,59 64,20 65,96 71,66 72,40 73,20 76,70 80,30 80,30 83,00 83,00 85,80 

Катар 4,86 6,17 10,23 19,24 20,70 24,73 28,97 37,00 44,30 53,10 69,00 69,00 69,30 85,30 

Корея (Республіка). 44,70 56,60 59,40 65,50 72,70 73,50 78,10 78,80 81,00 81,60 83,70 83,76 84,07 84,77 

США 43,08 49,08 58,79 61,70 64,76 67,97 68,93 75,00 74,00 71,00 71,69 69,73 79,30 84,20 

Німеччина 30,22 31,65 48,82 55,90 64,73 68,71 72,16 75,16 78,00 79,00 82,00 81,27 82,35 83,96 

Австралія 46,76 52,69 нд нд нд 63,00 66,00 69,45 71,67 74,25 76,00 79,49 79,00 83,00 

Нова Зеландія 47,38 53,24 59,08 60,96 61,85 62,72 69,00 69,76 72,03 79,70 80,46 81,23 82,00 82,78 
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Продовж. табл. Б.2.2 
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Бельгія 29,43 31,29 46,33 49,97 53,86 55,82 59,72 64,44 66,00 70,00 75,00 81,61 80,72 82,17 

Франція 14,31 26,33 30,18 36,14 39,15 42,87 46,87 66,09 70,68 71,58 77,28 77,82 81,44 81,92 

Австрія 33,73 39,19 36,56 42,70 54,28 58,00 63,60 69,37 72,87 73,45 75,17 78,74 80,03 80,62 

Естонія 28,58 31,53 41,52 45,32 53,20 61,45 63,51 66,19 70,58 72,50 74,10 76,50 78,39 80,00 

Сент-Кітс і Невіс 5,86 7,71 21,15 22,97 24,74 34,00 49,00 52,00 60,00 69,00 76,00 77,60 79,35 80,00 

Тайвань, провінція Китаю 28,10 34,90 47,60 51,94 53,81 58,01 63,68 64,45 65,84 69,90 71,50 72,00 75,99 80,00 

Аруба 15,44 17,10 18,80 20,80 23,00 25,40 28,00 30,90 52,00 58,00 62,00 69,00 74,00 78,90 

Ірландія 17,85 23,14 25,85 34,31 36,99 41,61 54,82 61,16 65,34 67,38 69,85 74,89 76,92 78,25 

Словацька Республіка 9,43 12,53 40,14 43,04 52,89 55,19 56,08 61,80 66,05 70,00 75,71 74,44 76,71 77,88 

Кувейт 6,73 8,55 10,25 22,40 22,93 25,93 28,79 34,80 42,00 50,80 61,40 65,77 70,45 75,46 

Латвія 6,32 7,22 21,94 26,98 38,58 46,00 53,63 59,17 63,41 66,84 68,42 69,75 73,12 75,23 

Барбадос 3,97 11,94 27,84 39,69 49,80 52,50 55,30 58,20 61,40 64,70 68,10 71,77 73,33 75,00 

Гонконг, Китай 27,83 38,67 43,08 52,20 56,40 56,90 60,80 64,80 66,70 69,40 72,00 72,20 72,90 74,20 

Чеська Республіка 9,78 14,70 23,93 34,30 35,50 35,27 47,93 51,93 62,97 64,43 68,82 70,49 73,43 74,11 

Кайманові острови нд нд нд нд нд 38,03 44,50 52,00 61,00 64,50 66,00 69,47 74,13 74,10 

Пуерто-Ріко 10,47 15,63 17,55 19,71 22,13 23,40 25,44 27,86 38,00 41,50 45,30 48,00 69,00 73,90 

Сінгапур 36,00 41,67 47,00 53,84 62,00 61,00 59,00 69,90 69,00 69,00 71,00 71,00 72,00 73,00 

Словенія 15,11 30,18 27,84 31,85 40,81 46,81 54,01 56,74 58,00 64,00 70,00 67,34 68,35 72,68 

Угорщина 7,00 14,53 16,67 21,63 27,74 38,97 47,06 53,30 61,00 62,00 65,00 68,02 70,58 72,64 

Багами 8,00 11,80 18,00 20,00 22,00 25,00 26,00 27,00 31,54 33,88 43,00 65,00 71,75 72,00 

Іспанія 13,62 18,15 20,39 39,93 44,01 47,88 50,37 55,11 59,60 62,40 65,80 67,60 69,81 71,57 

Ізраїль 20,87 17,38 17,76 19,59 22,77 25,19 27,88 48,13 59,39 63,12 67,50 68,87 70,80 70,80 

Ліван 7,95 6,78 7,00 8,00 9,00 10,14 15,00 18,74 22,53 30,14 43,68 52,00 61,25 70,50 

Мальта 13,11 17,88 28,92 31,64 34,62 41,24 40,41 46,90 50,08 58,86 63,00 68,02 68,20 68,91 

Литва 6,43 7,18 17,69 25,91 31,23 36,22 43,90 49,90 55,22 59,76 62,12 63,64 67,23 68,45 

Боснія і Герцеговина 1,08 1,20 2,65 3,97 15,47 21,33 25,12 27,92 34,66 37,74 52,00 60,00 65,36 67,90 

Малайзія 21,38 26,70 32,34 34,97 42,25 48,63 51,64 55,70 55,80 55,90 56,30 61,00 65,80 66,97 
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Продовж. табл. Б.2.2 
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Хорватія 6,64 11,56 17,76 22,75 30,91 33,14 37,98 41,44 44,24 50,58 56,55 57,79 61,94 66,75 

Чилі 16,60 19,10 22,10 25,47 28,18 31,18 34,50 35,90 37,30 41,56 45,00 52,25 61,42 66,50 

Оман 3,52 5,89 6,87 7,26 6,76 6,68 8,30 16,68 20,00 26,80 35,83 48,00 60,00 66,45 

Нова Каледонія 13,94 18,24 22,39 26,41 30,30 32,36 33,52 35,05 34,51 33,99 42,00 50,00 58,00 66,00 

Гренландія 31,75 35,46 44,15 54,53 56,10 57,70 59,36 61,07 62,82 62,83 63,00 64,00 64,90 65,80 

Макао, Китай 13,61 22,52 25,17 25,74 31,48 34,86 46,40 47,33 49,24 54,00 55,20 60,20 61,31 65,80 

Кіпр 15,26 18,82 28,32 30,09 33,83 32,81 35,83 40,77 42,31 49,81 52,99 56,86 60,69 65,45 

Гуам 16,11 25,38 31,19 33,72 36,16 38,56 43,85 46,15 48,42 50,64 54,04 57,70 61,53 65,40 

Ангілья 22,41 25,88 24,80 24,52 25,04 29,00 36,00 41,00 44,00 48,00 49,60 53,64 59,21 64,80 

Бруней-Даруссалам 9,00 12,92 15,33 19,60 29,72 36,47 42,19 44,68 46,00 49,00 53,00 56,00 60,27 64,50 

Тринідад і Тобаго 7,72 15,38 22,00 25,97 27,02 28,98 30,00 32,30 34,80 44,30 48,50 55,20 59,52 63,80 

Антигуа і Барбуда 6,48 8,90 12,50 17,23 24,27 27,00 30,00 34,00 38,00 42,00 47,00 53,00 59,00 63,40 

Польща 7,29 9,90 21,15 24,87 32,53 38,81 44,58 48,60 53,13 58,97 62,32 61,95 62,31 62,85 

Португалія 16,43 18,09 19,37 29,67 31,78 34,99 38,01 42,09 44,13 48,27 53,30 55,25 60,34 62,10 

Російська Федерація 1,98 2,94 4,13 8,30 12,86 15,23 18,02 24,66 26,83 29,00 43,00 49,00 63,80 61,40 

Македонія 2,49 3,47 17,33 19,07 24,44 26,45 28,62 36,30 46,04 51,77 51,90 56,70 57,45 61,20 

Саудівська Аравія 2,21 4,68 6,38 8,00 10,23 12,71 19,46 30,00 36,00 38,00 41,00 47,50 54,00 60,50 

Албанія 0,11 0,33 0,39 0,97 2,42 6,04 9,61 15,04 23,86 41,20 45,00 49,00 54,66 60,10 

Аргентина 7,04 9,78 10,88 11,91 16,04 17,72 20,93 25,95 28,11 34,00 45,00 51,00 55,80 59,90 

Греція 9,14 10,94 14,67 17,80 21,42 24,00 32,25 35,88 38,20 42,40 44,40 51,65 55,07 59,87 

Домініка 8,81 13,25 18,42 23,62 30,32 38,54 39,40 40,27 41,16 42,02 47,45 51,31 55,18 59,00 

Азербайджан 0,15 0,31 5,00 нд нд 8,03 11,99 14,54 17,08 27,40 46,00 50,00 54,20 58,70 

Італія 23,11 27,22 28,04 29,04 33,24 35,00 37,99 40,79 44,53 48,83 53,68 54,39 55,83 58,46 

Уругвай 10,54 11,12 11,42 15,94 17,06 20,09 29,40 34,00 39,30 41,80 46,40 51,40 54,45 58,10 

Французька Полінезія 6,36 6,25 8,20 14,12 17,88 21,54 25,11 28,59 33,87 44,60 49,00 49,00 52,88 56,80 

Чорногорія нд нд нд нд 25,35 27,10 28,90 30,80 32,90 35,10 37,50 35,61 56,84 56,80 

Марокко 0,69 1,37 2,37 3,35 11,61 15,08 19,77 21,50 33,10 41,30 52,00 46,11 55,42 56,00 

Венесуела 3,36 4,64 4,91 7,50 8,40 12,55 15,22 20,83 25,88 32,70 37,37 40,22 49,05 54,90 
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Продовж. табл. Б.2.2 
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Білорусь 1,86 4,30 8,95 нд нд нд 16,20 19,70 23,00 27,43 31,80 39,65 46,91 54,17 

Казахстан 0,67 1,01 1,67 2,00 2,65 2,96 3,27 4,02 11,00 18,20 31,60 50,60 53,32 54,00 

Болгарія 5,37 7,61 9,08 12,04 18,13 19,97 27,09 33,64 39,67 45,00 46,23 47,98 51,90 53,06 

Сент-Вінсент і Гренадіни 3,25 5,09 5,55 6,46 7,37 9,20 12,00 16,00 21,00 31,00 38,50 43,01 47,52 52,00 

Колумбія 2,21 2,85 4,60 7,39 9,12 11,01 15,34 21,80 25,60 30,00 36,50 40,35 48,98 51,70 

Бразилія 2,87 4,53 9,15 13,21 19,07 21,02 28,18 30,88 33,83 39,22 40,65 45,69 48,56 51,60 

Сербія нд нд нд нд 23,50 26,30 27,20 33,15 35,60 38,10 40,90 42,20 48,10 51,50 

Сан-Маріно 48,80 50,34 50,83 50,00 50,57 50,26 50,21 50,36 54,52 54,21 нд 49,60 50,88 50,80 

Сейшельські острови 7,40 11,02 14,30 14,59 24,27 25,41 34,95 38,38 40,44 нд 41,00 43,16 47,08 50,40 

Румунія 3,61 4,54 6,58 8,90 15,00 21,50 24,66 28,30 32,42 36,60 39,93 40,01 45,88 49,76 

Єгипет 0,64 0,84 2,72 4,04 11,92 12,75 13,66 16,03 18,01 25,69 31,42 39,83 44,00 49,56 

Південна Африка 5,35 6,35 6,71 7,01 8,43 7,49 7,61 8,07 8,43 10,00 24,00 33,97 41,00 48,90 

Молдова 1,28 1,49 3,79 7,41 10,63 14,63 19,62 20,45 23,39 27,50 32,30 38,00 43,37 48,80 

Палестинська автономія 1,11 1,84 3,10 4,13 4,40 16,01 18,41 21,18 24,36 32,23 37,40 41,08 43,40 46,60 

Вірменія 1,30 1,63 1,96 4,58 4,90 5,25 5,63 6,02 6,21 15,30 25,00 32,00 39,16 46,30 

Туреччина 3,76 5,19 11,38 12,33 14,58 15,46 18,24 28,63 34,37 36,40 39,82 43,07 45,13 46,25 

Коста-Ріка 5,80 9,56 19,89 20,33 20,79 22,07 25,10 28,40 32,29 34,33 36,50 39,21 47,50 45,96 

Домініканська Республіка. 3,70 4,43 6,82 7,90 8,87 11,48 14,84 17,66 20,82 27,72 31,40 38,00 41,20 45,90 

Китай 1,78 2,64 4,60 6,20 7,30 8,52 10,52 16,00 22,60 28,90 34,30 38,30 42,30 45,80 

Віргінські острови (США) 13,82 18,38 27,49 27,43 27,38 27,34 27,33 27,34 27,36 27,40 31,22 35,60 40,55 45,30 

Йорданія 2,62 4,71 6,03 8,47 11,66 12,93 13,87 20,00 23,00 26,00 27,20 34,90 41,00 44,20 

Мальдіви 2,20 3,62 5,35 5,98 6,59 6,87 11,04 16,30 23,20 24,80 26,53 34,00 38,93 44,10 

В'єтнам 0,25 1,27 1,85 3,78 7,64 12,74 17,25 20,76 23,92 26,55 30,65 35,07 39,49 43,90 

Туніс 2,75 4,30 5,25 6,49 8,53 9,66 12,99 17,10 27,53 34,07 36,80 39,10 41,44 43,80 

Мексика 5,08 7,04 11,90 12,90 14,10 17,21 19,52 20,81 21,71 26,34 31,05 37,18 39,75 43,46 

Грузія 0,48 0,99 1,59 2,56 3,89 6,08 7,53 8,26 10,01 20,07 26,90 31,52 36,94 43,10 

Панама 6,55 7,27 8,52 9,99 11,14 11,48 17,35 22,29 33,82 39,08 40,10 42,70 40,30 42,90 

Україна 0,72 1,24 1,87 3,15 3,49 3,75 4,51 6,55 11,00 17,90 23,30 28,71 35,27 41,80 
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Продовж. табл. Б.2.2 
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Еквадор 1,46 2,67 4,26 4,46 4,83 5,99 7,20 10,80 18,80 24,60 29,03 31,37 35,14 40,35 

Болівія 1,44 2,12 3,12 3,51 4,44 5,23 6,20 10,50 12,50 16,80 22,40 30,00 35,50 39,50 

Перу 3,08 7,58 8,97 11,60 14,10 17,10 20,70 25,20 30,57 31,40 34,77 36,01 38,20 39,20 

Кенія 0,32 0,62 1,21 2,94 3,02 3,10 7,53 7,95 8,67 10,04 14,00 28,00 32,10 39,00 

Маврикій 7,28 8,78 10,25 12,19 13,69 15,17 16,70 20,22 21,81 22,51 28,33 34,95 35,42 39,00 

Узбекистан 0,48 0,60 1,08 1,91 2,59 3,34 6,39 7,49 9,08 17,06 20,00 30,20 36,52 38,20 

Нігерія 0,06 0,09 0,32 0,56 1,29 3,55 5,55 6,77 15,86 20,00 24,00 28,43 32,80 38,00 

Ямайка 3,12 3,86 6,10 7,80 10,00 12,80 16,40 21,10 23,60 24,30 27,67 37,44 33,79 37,80 

Кабо-Верде 1,82 2,69 3,52 4,32 5,32 6,07 6,81 8,28 14,00 21,00 30,00 32,00 34,74 37,50 

Сурінам 2,51 3,06 4,16 4,72 6,08 6,40 9,50 14,11 21,06 31,36 31,59 32,00 34,68 37,40 

Фіджі 1,50 1,86 6,15 6,73 7,41 8,45 9,60 10,90 13,00 17,00 20,00 28,00 33,74 37,10 

Філіппіни 1,98 2,52 4,33 4,86 5,24 5,40 5,74 5,97 6,22 9,00 25,00 29,00 36,24 37,00 

Тувалу 5,24 нд нд нд нд нд нд 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 37,00 

Парагвай 0,75 1,10 1,79 2,11 3,45 7,91 7,96 11,21 14,27 18,90 19,80 24,76 29,34 36,90 

Сент-Люсія 5,09 8,18 14,64 20,98 21,40 21,57 24,50 27,90 32,00 36,00 43,30 45,00 34,82 35,20 

Гренада 4,06 5,13 14,76 18,65 19,57 20,49 21,40 22,29 23,18 24,05 27,00 30,00 32,00 35,00 

Тонга 2,43 2,83 2,91 2,99 3,95 4,91 5,85 7,18 8,11 10,00 16,00 25,00 34,86 35,00 

Гайана 6,61 13,21 нд нд нд нд нд 13,80 18,20 23,90 29,90 31,00 33,00 33,00 

Беліз 5,96 нд 5,68 нд 5,79 9,21 10,40 10,86 11,31 11,73 14,00 18,70 25,00 31,70 

Іран  0,93 1,48 4,63 6,93 7,49 8,10 8,76 9,47 10,24 11,07 14,70 21,00 27,50 31,40 

Бутан 0,40 0,86 1,68 2,44 3,16 3,85 4,52 5,92 6,55 7,17 13,60 21,00 25,43 29,90 

Таїланд 3,69 5,56 7,53 9,30 10,68 15,03 17,16 20,03 18,20 20,10 22,40 23,67 26,46 28,94 

Мікронезія 3,73 4,66 5,57 9,23 11,02 11,88 12,75 13,62 14,49 15,35 20,00 22,80 25,97 27,80 

Сирія 0,18 0,35 2,09 3,40 4,32 5,65 7,83 11,50 14,00 17,30 20,70 22,50 24,30 26,20 

Куба 0,54 1,08 3,77 5,24 8,41 9,74 11,16 11,69 12,94 14,33 15,90 16,02 25,64 25,71 

Свазіленд 0,93 1,28 1,82 2,44 3,23 3,70 3,70 4,10 6,85 8,94 11,04 18,13 20,78 24,70 

Киргизія 1,04 3,00 3,00 3,91 5,09 10,53 12,31 14,03 15,70 17,00 18,40 20,00 21,72 23,40 

Сальвадор 1,18 1,50 1,90 2,50 3,20 4,20 5,50 6,11 10,08 12,11 15,90 18,90 20,32 23,11 
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Продовж. табл. Б.2.2 
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Сан-Томе і Принсіпі 4,64 6,31 7,58 10,16 13,32 13,76 14,18 14,59 15,48 16,41 18,75 20,16 21,57 23,00 

Судан 0,03 0,14 0,44 0,54 0,79 1,29 нд 8,66 нд нд 16,70 17,30 21,00 22,70 

Шрі-Ланка 0,65 0,79 1,05 1,46 1,45 1,79 2,54 3,88 5,80 8,78 12,00 15,00 18,29 21,90 

Сенегал 0,40 0,98 1,01 2,10 4,39 4,79 5,61 7,70 10,60 14,50 16,00 17,50 19,20 20,90 

Ємен 0,08 0,09 0,52 0,60 0,88 1,05 1,25 5,01 6,89 9,96 12,35 14,91 17,45 20,00 

Гватемала 0,71 1,74 3,39 4,55 5,10 5,70 6,50 7,30 8,30 9,30 10,50 12,30 16,00 19,70 

Ангола 0,11 0,14 0,27 0,37 0,46 1,14 1,91 3,20 4,60 6,00 10,00 14,78 16,94 19,10 

Зімбабве 0,40 0,80 3,99 6,39 6,56 8,02 9,79 10,85 11,40 11,36 11,50 15,70 17,09 18,50 

Гондурас 1,20 1,42 2,60 4,80 5,60 6,50 7,80 9,40 9,60 9,80 11,09 15,90 18,12 17,80 

Монголія 1,26 1,65 2,04 нд нд нд нд 9,00 9,80 10,00 10,20 12,50 16,40 17,70 

Алжир 0,49 0,65 1,59 2,20 4,63 5,84 7,38 9,45 10,18 11,23 12,50 14,00 15,23 16,50 

Екваторіальна Гвінея 0,13 0,17 0,32 0,52 0,84 1,15 1,28 1,56 1,82 2,13 6,00 11,50 13,94 16,40 

Уганда 0,16 0,24 0,38 0,46 0,72 1,74 2,53 3,67 7,90 9,78 12,50 13,01 14,69 16,20 

Таджикистан 0,05 0,05 0,06 0,06 0,08 0,30 3,77 7,20 8,78 10,07 11,55 13,03 14,51 16,00 

Індонезія 0,93 2,02 2,13 2,39 2,60 3,60 4,76 5,79 7,92 6,92 10,92 11,11 14,70 15,82 

Нікарагуа 0,98 1,45 1,71 1,88 2,32 2,57 2,81 3,90 5,30 7,30 10,00 10,60 13,50 15,50 

Замбія 0,19 0,23 0,48 0,98 2,01 2,85 4,16 4,87 5,55 6,31 10,00 11,50 13,47 15,40 

Самоа 0,57 1,69 2,24 2,80 3,08 3,35 4,47 4,75 5,03 6,00 7,00 11,00 12,92 15,30 

Індія 0,53 0,66 1,54 1,69 1,98 2,39 2,81 3,95 4,38 5,12 7,50 10,07 12,58 15,10 

Ботсвана 2,90 3,43 3,39 3,35 3,30 3,26 4,29 5,28 6,25 6,15 6,00 8,00 11,50 15,00 

Гамбія 0,92 1,34 1,80 2,44 3,31 3,80 5,24 6,21 6,88 7,63 9,20 10,87 12,45 14,00 

Намібія 1,64 2,42 2,63 3,36 3,80 4,01 4,40 4,84 5,33 6,50 11,60 12,00 12,94 13,90 

Непал 0,20 0,24 0,31 0,38 0,45 0,83 1,14 1,41 1,73 1,97 7,93 9,00 11,15 13,30 

Лао P.D.R. 0,11 0,18 0,27 0,33 0,36 0,85 1,17 1,64 3,55 6,00 7,00 9,00 10,75 12,50 

Гана 0,15 0,20 0,83 1,19 1,72 1,83 2,72 3,85 4,27 5,44 7,80 14,11 12,30 12,30 

Маршаллові острови 1,53 1,71 2,34 2,57 3,60 3,88 3,80 3,95 4,60 5,60 7,00 8,06 10,00 11,70 

Кірібаті 1,79 2,34 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 6,00 7,00 8,97 9,07 10,00 10,75 11,50 

Вануату 2,11 2,83 3,51 3,90 4,75 5,08 5,85 6,80 7,27 7,50 8,00 9,20 10,60 11,30 
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Продовж. табл. Б.2.2 
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Пакистан нд 1,32 2,58 5,04 6,16 6,33 6,50 6,80 7,00 7,50 8,00 9,00 9,96 10,90 

Гаїті 0,23 0,34 0,89 1,65 5,40 6,38 6,80 7,20 7,60 8,10 8,37 9,00 9,80 10,60 

Туркменістан 0,13 0,18 0,30 0,43 0,75 1,00 1,32 1,41 1,75 1,95 3,00 5,00 7,20 9,60 

Джибуті 0,19 0,34 0,49 0,63 0,78 0,95 1,27 1,62 2,26 4,00 6,50 7,00 8,27 9,50 

Габон 1,22 1,35 1,94 2,66 2,98 4,89 5,49 5,77 6,21 6,70 7,23 8,00 8,62 9,20 

Ірак нд 0,10 0,50 0,60 0,90 0,90 0,95 0,93 1,00 1,06 2,50 5,00 7,10 9,20 

Руанда 0,06 0,24 0,29 0,36 0,43 0,56 
 

2,12 4,50 7,70 8,00 7,00 8,02 8,70 

Соломонові острови 0,48 0,47 0,50 0,56 0,65 0,84 1,65 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 

Конго 0,03 0,03 0,16 0,46 1,08 1,46 2,01 2,76 4,29 4,50 5,00 5,60 6,11 6,60 

Бангладеш 0,07 0,13 0,14 0,16 0,20 0,24 1,00 1,80 2,50 3,10 3,70 5,00 5,75 6,50 

Коморські острови 0,27 0,44 0,55 0,85 1,33 2,00 2,20 2,50 3,00 3,50 5,10 5,50 5,98 6,50 

Папуа - Нова Гвінея 0,84 0,90 1,32 1,37 1,51 1,72 1,75 1,79 1,15 1,61 1,28 2,00 3,50 6,50 

Камерун 0,25 0,28 0,36 0,59 0,98 1,40 2,03 2,93 3,40 3,84 4,30 5,00 5,70 6,40 

Мавританія 0,19 0,26 0,36 0,42 0,48 0,67 0,98 1,43 1,87 2,28 4,00 4,50 5,37 6,20 

Камбоджа 0,05 0,08 0,23 0,26 0,30 0,32 0,47 0,49 0,51 0,53 1,26 3,10 4,94 6,00 

Афганістан нд 0,00 0,00 0,09 0,11 1,22 2,11 1,90 1,84 3,55 4,00 5,00 5,45 5,90 

Малаві 0,13 0,16 0,22 0,28 0,35 0,38 0,43 0,97 0,70 1,07 2,26 3,33 4,35 5,40 

Мозамбік 0,11 0,16 0,26 0,42 0,68 0,85 0,84 0,91 1,56 2,68 4,17 4,30 4,85 5,40 

Лесото 0,21 0,26 1,08 1,53 2,18 2,58 2,98 3,45 3,58 3,72 3,86 4,22 4,59 5,00 

Бенін 0,23 0,36 0,70 0,95 1,18 1,27 1,54 1,79 1,85 2,24 3,13 4,15 4,50 4,90 

Ліберія 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 нд нд 0,55 0,53 0,51 2,30 3,00 3,79 4,60 

Йти 0,80 0,90 1,00 1,20 1,50 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 3,00 3,50 4,00 4,50 

Буркіна-Фасо 0,08 0,16 0,20 0,37 0,40 0,47 0,63 0,75 0,92 1,13 2,40 3,00 3,73 4,40 

Танзанія 0,12 0,17 0,22 0,68 0,88 1,10 1,30 1,60 1,90 2,40 2,90 3,50 3,95 4,40 

Центрально-Африканська 

Республіка. 
0,05 0,08 0,13 0,15 0,22 0,27 0,31 0,38 1,00 1,80 2,00 2,20 3,00 3,50 

Гвінея-Бісау 0,23 0,30 1,02 1,35 1,81 1,90 2,06 2,21 2,35 2,30 2,45 2,67 2,89 3,10 

Берег Слонової Кістки 0,23 0,40 0,50 0,76 0,85 1,04 1,52 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,38 2,60 
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Продовж. табл. Б.2.2 
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Чад 0,04 0,05 0,17 0,32 0,36 0,40 0,58 0,85 1,19 1,50 1,70 1,90 2,10 2,30 

Малі 0,14 0,19 0,23 0,31 0,43 0,51 0,73 0,81 1,57 1,80 1,90 2,00 2,17 2,30 

Конго (Дем. Респ.). 0,01 0,01 0,09 0,13 0,20 0,24 0,30 0,37 0,44 0,56 0,72 1,20 1,68 2,20 

Мадагаскар 0,20 0,22 0,34 0,42 0,53 0,57 0,61 0,65 1,65 1,63 1,70 1,90 2,05 2,20 

Ефіопія 0,02 0,04 0,07 0,11 0,16 0,22 0,31 0,37 0,45 0,54 0,75 1,10 1,48 1,90 

Нігер 0,04 0,11 0,13 0,16 0,19 0,22 0,29 0,39 0,70 0,76 0,83 1,30 1,41 1,70 

Сьєрра-Леоне 0,12 0,16 0,18 0,19 0,20 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,58 0,90 1,30 1,70 

Гвінея 0,10 0,18 0,40 0,45 0,51 0,54 0,64 0,78 0,92 0,94 1,00 1,30 1,49 1,60 

Сомалі 0,02 0,08 0,12 0,38 1,05 1,08 1,10 1,12 1,14 1,16 нд 1,25 1,38 1,50 

Бурунді 0,08 0,11 0,12 0,20 0,35 0,54 0,66 0,70 0,81 0,90 1,00 1,11 1,22 1,30 

М'янма нд 0,00 0,00 0,02 0,02 0,07 0,18 0,22 0,22 0,22 0,25 0,98 1,07 1,20 

Еритрея 0,14 0,16 0,23 нд нд нд нд 0,41 0,47 0,54 0,61 0,70 0,80 0,90 
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Таблиця Б.2.3 

Користувачі мобільних телефонів за період 2000 – 2013 рр., млн осіб 
Країни 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Албанія 0,03 0,39 0,85 1,10 1,26 1,53 1,91 2,32 1,86 2,46 2,69 3,10 3,50 3,69 

Алжир 0,09 0,10 0,45 1,45 4,88 13,66 21,00 27,56 27,03 32,73 32,78 35,62 37,53 39,52 

Ангола нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Аргентина 0,02 0,03 0,03 0,05 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,06 0,06 

Вірменія 0,03 0,08 0,14 0,35 0,74 1,61 3,05 4,96 6,77 8,11 9,40 12,07 12,79 13,29 

Австралія нд нд нд нд 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 

Австрія 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05 0,09 0,11 0,11 0,14 0,13 0,17 0,18 0,13 0,11 

Азербайджан 6,49 6,74 6,57 7,84 13,51 22,16 31,51 40,40 46,51 52,48 57,08 60,72 64,33 67,36 

Бахрейн 0,02 0,03 0,07 0,11 0,20 0,32 1,26 1,88 1,44 2,19 3,87 3,21 3,32 3,35 

Бангладеш 0,02 0,05 0,06 0,07 0,10 0,10 0,11 0,11 0,12 0,13 0,13 нд 0,14 0,14 

Барбадос нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Білорусь 8,56 11,13 12,67 14,35 16,48 18,42 19,76 21,26 22,12 22,20 22,50 23,79 24,34 24,94 

Бельгія 6,12 6,54 6,74 7,27 7,99 8,67 9,28 9,91 10,82 11,43 12,24 13,02 13,59 13,27 

Бенін 0,42 0,73 0,79 1,06 1,46 2,24 3,32 4,52 6,55 7,76 9,10 10,12 10,13 10,13 

Боснія і 

Герцеговина 
0,03 0,06 0,12 0,12 0,19 0,23 0,25 0,37 0,36 0,36 0,43 0,30 0,30 0,29 

Ботсвана 0,21 0,30 0,39 0,44 0,65 0,77 0,91 1,12 1,44 1,40 1,57 1,69 2,12 2,21 

Бразилія 0,28 0,52 1,08 1,37 2,78 9,00 19,13 34,37 44,64 51,36 67,92 84,37 97,18 116,55 

Бруней-

Даруссалам 
0,03 0,05 0,10 0,14 0,20 0,21 0,24 0,26 0,29 0,34 0,35 0,35 0,35 0,31 

Болгарія 0,05 0,14 0,46 1,12 2,24 4,10 5,96 6,96 8,13 9,69 10,33 10,69 10,68 11,11 

Буркіна-Фасо 5,63 7,70 8,10 8,61 9,13 9,60 9,85 10,74 11,34 11,78 12,15 12,50 12,31 12,32 

Бурунді 0,02 0,04 0,05 0,06 0,08 0,10 0,12 0,12 0,16 0,16 0,19 0,22 0,17 0,17 

Камерун 0,06 0,13 0,22 0,24 0,46 0,60 1,06 2,05 3,63 5,03 7,07 7,77 8,41 9,63 

Канада 0,01 0,01 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,09 нд 0,09 0,09 
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Продовж. табл.Б.2.3 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Кабо-Верде нд нд нд нд 0,02 0,04 0,08 0,15 0,25 0,34 0,39 0,48 0,56 0,54 

Чад 0,58 0,78 1,02 1,28 1,80 2,42 2,88 3,25 5,04 6,46 7,18 8,35 9,49 10,43 

Чилі 0,09 0,44 0,75 1,07 1,41 1,59 1,89 2,45 3,18 3,26 3,11 3,17 3,36 3,49 

Китай 0,22 0,33 0,33 0,44 0,52 0,56 0,82 1,15 1,49 1,87 2,36 2,90 3,08 3,25 

Колумбія 23,19 28,75 34,88 46,37 65,61 86,21 99,92 120,98 150,64 169,39 196,93 234,36 248,32 271,10 

Коморські острови нд нд 0,01 нд нд нд нд 0,02 0,02 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Коста-Ріка 0,10 0,14 0,15 0,18 0,20 0,23 0,30 0,37 0,40 0,41 0,44 0,44 0,47 0,47 

Хорватія 0,74 1,55 2,60 3,50 4,73 6,24 8,25 9,90 10,43 10,45 10,20 10,48 10,78 10,49 

Куба 0,03 0,08 0,11 0,24 0,40 0,63 1,02 1,86 3,02 3,82 5,71 7,68 9,98 11,24 

Кіпр 0,02 0,03 0,05 0,06 0,10 0,15 0,20 0,27 0,48 0,92 1,68 1,91 2,25 2,54 

Чеська Республіка 0,13 0,22 0,38 0,50 0,86 1,06 1,72 2,58 4,24 6,27 8,15 13,76 19,11 20,26 

Данія 0,10 0,42 0,70 1,08 1,53 2,25 3,14 4,54 6,16 8,00 8,64 10,49 13,11 15,66 

Джибуті 8,73 10,65 11,87 13,29 15,02 17,02 18,75 20,28 22,09 23,81 25,83 26,84 27,72 28,36 

Еквадор 0,02 0,03 0,04 0,05 0,07 0,08 0,11 0,15 0,28 0,29 0,37 0,40 0,43 0,50 

Єгипет 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,08 0,09 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 

Сальвадор нд 0,01 0,01 0,04 0,06 0,10 0,11 0,34 0,57 0,86 0,98 0,99 1,14 1,36 

Еритрея 0,01 0,02 0,03 0,07 0,12 0,21 0,47 0,92 1,60 2,28 2,88 3,67 4,40 4,56 

Естонія 3,40 5,10 6,24 7,27 9,26 10,57 12,45 13,96 14,80 16,45 19,85 22,32 23,94 23,66 

Ефіопія 85,26 144,82 206,01 269,95 334,82 393,41 461,06 547,31 641,25 747,21 859,00 986,25 1112,16 1229,11 

Фінляндія нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Франція 2,26 3,27 4,60 6,19 10,40 21,85 29,76 33,94 41,36 42,16 44,48 46,20 49,07 50,30 

Габон нд нд нд нд 0,01 0,02 0,04 0,06 0,09 0,12 0,17 0,22 0,28 0,35 

Гамбія 0,02 0,15 0,56 1,25 1,99 2,75 4,42 6,59 9,94 9,46 11,82 15,64 20,09 28,23 

Грузія 0,07 0,15 0,22 0,33 0,38 0,56 0,92 1,29 1,81 2,95 3,72 3,88 4,28 4,66 

Німеччина 0,21 0,33 0,50 0,78 0,92 1,10 1,44 1,51 1,89 1,95 3,13 4,15 5,38 7,11 

Гана 0,47 0,73 1,03 1,28 1,67 2,35 4,07 7,47 10,45 13,18 15,60 17,34 18,10 19,39 



255 

 

Продовж. табл.Б.2.3 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Греція 1,03 1,76 2,31 2,54 2,84 3,65 4,40 5,03 4,55 4,68 4,93 5,12 4,97 4,91 

Гватемала 0,01 0,01 0,02 0,04 0,08 0,14 0,15 0,20 0,33 0,62 1,00 1,32 1,68 2,00 

Гвінея 0,22 0,31 0,42 0,55 0,66 0,78 0,87 0,99 1,02 0,98 1,03 1,09 1,11 1,10 

Гвінея-Бісау 4,35 6,95 8,61 9,71 10,78 11,78 12,41 13,23 13,78 13,06 12,93 13,17 13,52 13,67 

Гайана нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,07 0,43 1,00 1,70 2,42 

Гаїті 3,36 3,96 4,48 4,77 5,17 5,45 5,83 6,31 6,56 6,83 6,42 7,17 7,29 7,14 

Гондурас нд нд 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,07 0,11 0,13 0,17 0,19 0,21 0,24 

Угорщина нд 0,01 0,01 0,02 0,04 0,05 0,07 0,09 0,09 0,10 0,11 0,11 0,11 0,09 

Ісландія 0,71 1,27 1,70 2,09 2,53 3,62 4,61 5,51 7,21 8,63 8,89 8,77 8,93 9,20 

Індія 0,48 0,86 1,56 2,40 3,54 6,25 8,49 9,94 11,68 13,24 14,78 15,33 16,46 17,54 

Індонезія 1,36 2,79 4,49 5,80 7,64 13,63 18,00 30,09 41,29 55,35 70,66 83,43 96,80 99,70 

Ірак 0,74 0,86 0,89 1,15 1,83 2,41 3,85 6,14 6,95 7,57 7,70 8,32 8,65 8,63 

Ірландія 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,10 0,12 0,15 0,18 0,20 0,40 0,48 0,50 0,51 

Ізраїль нд нд нд нд 0,02 0,04 0,06 0,08 0,11 0,14 0,19 0,24 0,31 0,35 

Італія 0,56 0,65 0,88 1,05 1,26 1,45 1,66 1,68 1,62 1,57 1,65 1,86 2,07 2,06 

Ямайка 0,02 0,03 0,05 0,05 0,16 0,41 0,87 1,21 1,95 4,05 6,85 14,13 20,52 25,65 

Японія нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Йорданія 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Казахстан 0,06 0,08 0,09 0,11 0,14 0,21 0,28 0,53 0,60 0,64 0,70 0,73 0,86 0,93 

Кенія 3,73 4,18 4,52 4,75 4,99 5,27 5,67 6,08 6,83 7,70 8,39 8,94 9,32 9,31 

Кувейт 29,05 37,00 38,59 41,70 44,54 48,09 51,66 55,36 57,97 57,92 57,79 59,82 62,26 63,32 

Киргизія 0,04 0,07 0,05 0,06 0,10 0,12 0,15 0,17 0,19 0,21 0,22 0,22 0,23 0,24 

Латвія 0,12 0,15 0,28 0,30 0,49 0,74 0,90 1,17 1,30 1,45 1,61 2,37 2,93 3,59 

Ліван 0,01 0,06 0,10 0,15 0,18 0,25 0,40 0,80 1,17 1,31 1,48 1,40 1,53 1,85 

Лесото 0,19 0,30 0,50 0,71 0,84 1,17 1,70 2,60 2,76 2,84 3,98 4,43 4,70 4,99 

Ліберія 48,20 56,13 59,13 64,80 71,32 79,27 85,65 96,23 105,52 105,00 88,40 90,90 92,40 100,03 
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Продовж. табл.Б.2.3 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Лівія 0,13 0,24 0,39 0,80 1,70 2,87 5,21 7,60 11,57 15,11 17,44 21,17 25,62 28,03 

Литва 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 нд 

Люксембург 5,93 7,96 9,31 8,94 9,32 10,26 10,98 12,29 13,80 13,30 12,29 12,13 13,36 13,00 

Мадагаскар 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05 0,07 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 

Малаві нд 0,01 0,01 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,11 0,12 0,12 0,13 0,13 

Малайзія 0,03 0,03 0,07 0,08 0,10 нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Малі 0,86 1,15 1,58 2,03 3,17 4,51 7,18 11,90 14,95 17,31 18,07 19,48 20,79 21,72 

Мальта 0,02 0,03 0,04 0,04 0,04 нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Мавританія 0,04 0,06 0,09 0,11 0,15 0,19 нд 2,00 2,75 3,49 4,00 4,86 5,58 7,44 

Маврикій нд нд нд нд 0,04 0,10 0,16 0,30 0,50 0,56 0,68 0,73 1,05 1,26 

Мексика 0,04 0,08 0,08 0,14 0,17 0,28 0,40 0,54 0,45 0,49 0,56 0,53 0,55 0,56 

Чорногорія 0,06 0,09 0,14 0,32 0,40 0,50 1,20 2,50 3,20 3,65 4,00 4,20 6,09 7,16 

Марокко 0,16 0,24 0,33 0,38 0,71 1,28 2,24 4,18 6,21 8,39 9,51 8,06 7,37 7,77 

Мозамбік 5,45 5,78 6,40 7,35 8,21 8,54 9,44 10,75 11,58 12,60 13,79 15,29 16,39 17,10 

М'янма 3,08 4,97 6,89 7,94 8,73 9,32 9,97 11,03 12,22 11,79 12,01 11,69 11,58 11,59 

Намібія 0,21 0,25 0,26 0,28 0,29 0,28 0,30 0,33 0,34 0,34 0,34 0,34 0,35 0,36 

Непал 3,58 6,54 13,00 33,69 52,22 90,14 166,05 233,62 346,89 525,09 752,19 893,86 864,72 886,30 

Нідерланди 3,67 6,52 11,70 18,50 30,34 46,91 63,80 93,39 140,58 163,68 211,29 249,81 281,96 313,23 

Нова Зеландія 0,96 2,09 2,28 3,45 5,08 8,51 15,39 29,77 43,00 52,56 54,05 56,04 58,16 65,25 

Нікарагуа нд нд 0,02 0,08 0,57 1,53 9,35 14,02 17,53 20,12 23,26 25,52 26,76 32,45 

Нігер 2,46 2,97 3,00 3,50 3,86 4,27 4,69 4,97 5,05 4,70 4,70 4,91 4,91 4,75 

Нігерія 4,40 5,50 6,30 6,62 7,22 7,76 8,40 8,90 8,98 9,02 9,11 9,20 9,23 9,50 

Норвегія 42,25 51,25 54,20 56,77 62,75 71,50 80,42 89,80 90,34 90,03 93,67 96,04 97,19 96,86 

Оман 0,37 0,60 1,24 1,58 1,84 1,98 2,27 2,68 2,72 2,96 3,18 2,95 2,71 2,85 

Пакистан 66,78 74,82 81,12 86,66 91,47 96,48 99,83 107,34 110,39 116,30 123,29 132,76 141,13 149,56 

Панама 0,04 0,06 нд 0,08 0,08 нд нд нд нд нд нд нд нд нд 
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Продовж. табл.Б.2.3 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Папуа - Нова 

Гвінея 
0,39 0,87 1,22 1,33 1,62 3,14 4,34 4,77 5,31 6,01 6,62 7,48 8,98 10,31 

Парагвай 0,20 0,58 1,03 1,33 2,45 5,40 7,78 12,32 14,91 17,06 19,40 25,24 30,24 30,36 

Перу 0,13 0,60 1,19 1,59 2,55 4,61 7,34 11,35 16,30 19,36 24,97 28,08 30,73 31,83 

Філіппіни нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 

Польща 26,82 29,05 32,34 33,59 36,59 38,34 40,20 44,37 45,61 47,94 50,77 52,51 53,62 54,68 

Португалія 0,48 0,88 1,23 1,42 1,77 1,38 1,18 1,43 1,50 2,62 3,98 4,93 5,10 6,41 

Катар 0,01 0,03 0,05 0,14 0,26 0,54 1,26 2,17 3,39 4,49 5,28 6,28 6,80 6,74 

Румунія 0,01 0,03 0,06 0,11 0,20 0,66 1,01 1,48 2,02 3,23 4,00 5,48 4,30 4,61 

Російська 

Федерація 
0,40 0,66 0,92 1,22 1,54 1,87 2,18 2,22 2,30 2,30 2,31 2,31 3,88 4,68 

Руанда 0,74 0,77 0,78 0,80 0,88 0,99 1,11 1,26 1,43 2,39 2,86 3,46 3,76 3,88 

Саудівська Аравія 0,02 0,06 0,14 0,13 0,20 0,25 0,36 0,48 0,59 0,66 0,99 1,23 1,54 1,79 

Сенегал нд нд 0,01 0,05 0,09 0,16 0,28 0,56 0,85 1,09 1,57 2,02 2,38 2,55 

Сербія 0,04 0,05 0,07 0,13 0,50 2,00 3,93 4,50 7,38 9,53 10,90 10,00 9,59 10,24 

Сьєрра-Леоне 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Сінгапур 0,52 1,02 1,65 2,10 3,05 4,35 4,72 4,91 5,02 4,96 4,89 4,94 5,00 4,57 

Словаччина 0,30 0,41 0,47 0,54 0,47 0,51 0,71 0,68 0,71 0,72 0,73 0,76 0,76 0,79 

Словенія 0,14 0,19 0,28 0,36 0,43 0,53 0,64 0,79 0,93 1,04 1,12 1,35 1,61 1,72 

Сомалі 0,06 0,15 0,16 0,28 0,33 0,51 1,05 2,22 4,84 6,28 7,71 8,68 8,78 8,46 

Південна Африка 0,05 0,06 0,09 0,14 0,22 0,42 0,62 1,05 1,51 2,49 3,12 3,95 4,65 5,29 

Іспанія 5,12 7,39 9,05 11,12 14,61 19,55 19,46 23,35 27,71 30,14 33,86 36,66 41,32 43,00 

Шрі-Ланка 0,01 0,02 0,04 0,07 0,11 0,20 0,27 0,31 0,44 0,46 0,49 0,53 0,56 0,63 

Судан 0,01 0,02 0,05 0,25 0,41 0,76 1,51 2,53 3,44 4,46 7,44 10,82 14,61 19,75 

Швеція 0,11 0,24 0,28 0,29 0,31 0,32 0,35 0,37 0,39 0,42 0,46 0,52 0,53 0,56 

Швейцарія нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Таджикистан 0,02 0,11 0,25 0,35 0,52 0,75 1,06 1,41 2,09 2,18 2,78 3,31 4,03 3,99 
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Продовж. табл.Б.2.3 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Туніс 14,08 21,76 25,93 30,10 38,45 47,13 55,40 66,56 75,30 83,19 91,38 94,58 100,73 105,01 

Таїланд 0,18 0,27 0,35 0,46 0,55 0,66 0,77 0,93 1,03 1,09 1,19 1,29 1,49 1,53 

Туреччина нд нд нд 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Туркменістан 0,14 0,23 0,34 0,48 0,79 1,09 1,36 1,88 2,42 2,14 2,55 3,22 3,58 3,70 

Уганда 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 

Україна 0,15 0,20 0,22 0,32 0,43 0,56 0,77 1,19 1,76 2,25 2,51 2,94 3,38 3,53 

ОАЕ нд нд нд нд 0,48 0,54 0,64 0,90 1,16 1,29 1,17 1,16 0,99 0,99 

США нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Уругвай 2,34 4,77 6,20 7,36 9,34 12,39 16,00 20,03 22,82 25,31 31,98 36,55 39,02 42,42 

Узбекистан 0,05 0,15 0,25 0,44 0,71 1,50 2,34 3,08 4,41 5,97 7,22 7,86 8,80 12,40 

В'єтнам 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0,13 0,21 0,25 0,37 0,50 0,59 1,24 3,73 6,83 

Ємен 0,08 0,11 0,15 0,22 0,29 0,45 0,61 0,80 1,05 1,63 1,95 2,19 2,15 2,73 

Замбія нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,01 0,01 0,01 нд 

Зімбабве 0,01 0,02 0,02 0,08 0,12 0,23 1,16 3,27 4,20 5,60 9,20 13,35 16,61 21,36 
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Таблиця Б.2.4 

Обсяг інвестицій у розвиток телекомунікацій за період 2000 – 2013 рр. (млн. дол. США) 
Країни 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Албанія 102,20 63,00 118,00 95,00 186,00 5,00 31,00 236,00 64,00 339,00 108,84 100,50 17,80 51,00 

Алжир нд 368,50 133,00 520,00 1129,00 1272,00 702,00 561,00 264,00 398,00 237,00 214,00 86,70 609,00 

Вірменія нд 68,00 7,30 83,60 119,80 нд 250,00 198,00 327,00 354,00 534,00 136,40 151,00 нд 

Австралія нд нд нд нд нд нд 6,00 нд нд нд нд нд нд нд 

Азербайджан 1900,50 1470,30 768,60 332,40 658,35 706,60 1023,00 1111,20 1580,00 1319,40 1728,30 2424,90 2082,40 2342,90 

Бахрейн 33,00 33,00 26,40 31,00 61,70 132,00 нд 104,00 186,30 198,50 97,90 73,20 47,00 54,42 

Бельгія 60,60 17,00 7,00 39,00 109,00 123,00 413,60 188,00 474,00 207,90 124,30 87,60 46,50 60,40 

Ботсвана 74,10 61,30 60,90 205,00 420,00 473,00 1113,00 1348,80 896,00 372,00 520,50 494,00 412,20 нд 

Бруней-

Даруссалам 
нд 38,50 120,30 241,00 148,00 187,60 220,40 660,90 1130,00 207,90 419,50 215,39 143,04 187,74 

Буркіна-Фасо нд нд нд 45,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Бурунді 90,40 нд 9,20 7,30 4,20 5,80 18,70 275,00 89,80 130,30 401,90 87,70 25,10 38,40 

Канада нд нд нд нд нд нд 17,50 нд нд нд нд нд нд нд 

Центрально-

Африканська 

Республіка 

142,40 75,00 81,50 75,80 96,80 49,00 73,80 107,20 66,30 37,40 нд нд нд 141,20 

Чад нд нд нд нд нд нд 901,50 43,80 77,70 63,60 31,60 76,10 28,80 61,90 

Чилі 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 19,00 18,00 28,00 51,86 86,00 59,00 54,20 28,00 нд 

Китай 10107,20 13212,40 4117,30 3157,80 4660,80 5798,30 6061,50 6917,80 10828,20 7135,60 9068,05 12780,50 13409,10 10209,90 

Коморські 

острови 
5,40 312,50 226,50 230,30 587,50 816,90 462,00 654,00 410,80 339,70 344,80 268,00 256,40 227,20 

Коста-Ріка 27,40 8,20 1,00 5,25 нд нд 290,00 88,80 108,80 193,00 299,00 60,30 61,80 39,60 

Хорватія 35,60 3,00 3,00 6,00 6,00 нд нд нд нд нд 17,00 25,00 нд нд 

Куба нд нд нд нд нд нд 16,00 нд 4,70 23,00 16,00 23,20 5,30 нд 

Кіпр 2,40 12,00 28,37 17,00 7,50 68,80 3,10 165,80 37,00 389,58 18,25 3,90 6,80 нд 

Чеська 

Республіка 
95,00 54,40 66,00 89,00 61,00 29,00 63,00 149,40 211,00 278,00 233,00 252,20 263,30 75,80 

Еквадор нд нд нд нд нд нд нд 12,00 2,80 6,00 10,00 23,90 17,00 8,10 

Еритрея 4,80 4,80 1,40 нд нд нд 26,40 53,50 98,50 68,00 345,00 80,00 77,60 30,30 

Ефіопія 351,70 393,60 218,98 98,39 85,18 112,87 224,87 159,01 405,70 365,30 171,80 462,60 325,90 306,10 

Фінляндія 5653,00 325,00 1430,00 нд 1140,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд 
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Продовж. табл. Б.2.4 
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Франція 110,50 89,30 163,40 153,90 198,40 855,40 1632,60 1071,40 1691,00 899,70 1657,90 2096,10 1531,60 1993,60 

Грузія 41,20 65,50 141,00 129,70 54,00 42,00 74,00 241,00 335,00 151,00 174,00 442,20 389,80 78,80 

Німеччина 35,20 19,60 7,00 нд нд нд 10,00 169,00 120,70 110,00 77,00 59,90 18,80 13,70 

Гана нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 170,00 418,00 71,00 

Греція 75,10 7,50 7,50 нд 24,80 20,00 13,00 394,40 323,40 339,90 319,00 376,20 237,40 237,80 

Гвінея нд нд 60,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Ісландія нд нд нд нд нд нд 5,00 нд нд нд нд нд нд нд 

Індія нд 116,50 158,70 16,20 51,40 50,20 31,00 46,12 33,00 110,00 нд нд 108,40 583,40 

Ірак 7618,95 5042,60 5190,74 3076,80 4906,30 3740,20 4456,60 нд нд нд нд нд нд нд 

Ірландія 20,00 13,00 23,00 65,10 75,90 160,80 230,80 212,70 1062,10 259,10 238,60 326,60 299,40 460,30 

Ізраїль 495,90 391,60 345,40 120,00 292,00 1827,00 3751,00 1908,00 1414,00 1791,00 2113,00 980,00 831,60 685,00 

Італія 202,40 198,64 134,40 56,30 365,80 153,10 171,50 411,48 231,80 87,10 135,70 125,20 110,20 188,60 

Японія нд 40,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Латвія 6230,50 2127,70 1572,95 2099,31 3381,40 11847,84 9044,20 9117,21 11673,10 9089,20 6292,29 7985,29 6303,54 4750,83 

Ліберія 2,90 2,90 2,90 2,90 13,90 24,00 49,80 нд 90,25 9,20 15,50 12,70 20,00 23,00 

Литва нд нд 591,65 1024,55 860,85 1229,80 2882,93 5979,70 2143,95 3119,50 2748,70 3060,40 2188,80 1713,70 

Малаві 12,30 5,30 9,00 нд нд нд нд 131,40 56,40 91,00 125,00 30,30 19,70 16,80 

Малайзія нд 6,60 нд нд нд нд нд 35,00 нд нд нд нд нд нд 

Малі 37,80 15,00 15,00 38,54 36,50 58,50 383,00 50,00 106,00 194,00 65,41 69,50 38,37 79,10 

Мавританія нд 12,00 12,00 0,28 80,60 51,60 215,00 420,00 1434,00 847,00 290,00 305,50 226,70 197,80 

Чорногорія нд нд нд 10,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Мозамбік 97,00 54,70 129,40 50,30 108,80 119,90 276,00 504,10 525,00 206,30 213,00 95,80 105,90 372,80 

М'янма 6,00 нд нд 12,00 нд 32,60 48,00 18,00 89,20 87,00 71,00 76,40 250,00 295,90 

Намібія нд нд нд нд 6,30 0,60 нд 35,50 24,70 28,00 19,00 12,80 7,80 8,30 

Непал 11,00 19,70 20,80 нд 37,00 нд нд 26,00 нд нд нд нд нд нд 

Нідерланди нд нд 18,00 нд нд нд 130,00 176,00 нд нд нд нд нд нд 

Нова Зеландія 839,70 766,20 877,24 1123,35 1229,32 1248,05 3250,23 5362,00 5907,35 5423,40 5708,50 5064,80 3465,40 2195,70 

Норвегія 6,60 6,60 6,60 60,00 14,46 40,70 89,20 230,70 334,00 276,60 70,50 207,40 12,40 208,20 

Папуа - Нова 

Гвінея 
681,60 3415,10 5008,40 2079,70 3701,22 5665,75 6823,20 8168,25 9933,80 7829,80 20335,30 4242,30 3817,30 7358,30 

Парагвай 642,30 1421,30 1321,50 939,50 895,00 1537,60 1476,10 3516,60 2876,00 2975,90 1845,60 2102,00 2663,70 1771,60 

Перу нд нд 5,00 нд 340,00 350,00 нд 221,00 802,00 483,00 486,00 514,40 242,40 354,00 

Філіппіни нд нд нд 420,00 89,00 475,00 90,00 3700,00 284,00 447,00 456,00 385,60 376,50 661,00 
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Продовж. табл. Б.2.4 
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Російська 

Федерація 
нд 344,50 105,00 149,10 нд нд 102,40 4,30 7,50 5,40 38,30 нд 15,30 нд 

Саудівська 

Аравія 
583,90 192,10 152,00 81,70 438,30 141,00 363,60 30,70 90,30 164,00 301,00 295,20 127,30 107,00 

Сенегал 75,00 64,50 115,00 139,00 275,70 484,50 635,20 876,10 1062,60 596,30 596,30 952,70 898,18 560,80 

Сербія 130,00 108,00 108,00 108,00 559,00 421,00 619,00 877,00 1199,80 278,00 492,00 518,60 413,60 370,30 

Сінгапур нд нд нд нд нд нд нд нд 400,00 27,00 47,00 нд нд нд 

Сомалі нд нд нд нд нд нд нд 275,00 64,00 41,00 5,10 16,20 22,00 17,80 

Іспанія нд 5,00 0,60 4,70 0,60 0,60 35,90 5,00 75,00 20,70 29,00 51,50 30,90 23,00 

Шрі-Ланка 5,45 12,30 19,67 6,10 34,10 10,10 10,00 нд нд 125,00 нд нд нд нд 

Судан 16596,50 21861,34 9694,32 7091,09 10711,79 12823,73 14807,47 16076,11 23135,80 14782,40 18455,65 23309,20 23355,80 23174,50 

Швеція 16244,80 21467,74 9475,34 6989,00 10524,51 12702,46 14546,60 15886,20 22677,20 14372,40 18242,15 22767,20 22950,40 22803,80 

Таджикистан 594,25 851,00 905,04 1253,37 1508,16 1639,25 4392,36 5522,60 4616,35 4783,18 5729,65 4732,20 3301,80 1249,40 

Таїланд 46,40 53,80 37,90 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 

Йти 2,80 29,00 30,10 12,00 11,50 3,00 5,53 4,80 9,30 11,00 11,00 12,70 26,80 нд 

Туніс нд нд нд нд 54,50 15,80 10,53 17,00 22,30 24,00 15,00 14,90 нд нд 

Уганда 387,80 118,50 175,30 113,90 99,50 98,00 119,00 193,20 103,00 75,00 111,70 160,80 78,23 85,10 

Україна 37255,80 37859,69 26620,23 20924,26 35204,54 49193,17 54736,71 63369,96 69690,70 55708,34 68697,02 53821,43 51262,14 48862,63 

ОАЕ нд нд 689,37 825,85 1592,76 1531,85 3200,23 4970,40 5309,75 4039,58 4441,65 4314,00 3190,95 1467,00 

США 6059,05 9220,84 9869,51 7590,66 13974,73 20228,24 23546,19 28698,73 28606,50 25078,60 34925,55 16731,00 15129,57 15949,82 

Замбія нд 428,50 73,00 91,10 114,00 нд 102,00 151,00 146,30 105,00 83,30 65,60 52,40 74,10 

Зімбабве нд нд нд нд 12,60 нд нд 119,60 162,15 83,00 132,00 124,40 87,80 нд 
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Таблиця Б.2.5 

Витрати на дослідження і розробки (% від ВВП) 
Назва країни 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ізраїль 4,17 4,45 4,43 4,17 4,15 4,31 4,22 4,52 4,40 4,17 3,97 3,97 3,93 

Фінляндія 3,35 3,32 3,36 3,44 3,45 3,48 3,48 3,47 3,70 3,94 3,90 3,80 3,55 

Швеція н/д 4,13 н/д 3,80 3,58 3,56 3,68 3,43 3,70 3,62 3,39 3,39 3,41 

Данія н/д 2,39 2,51 2,58 2,48 2,46 2,48 2,58 2,85 3,16 3,00 2,98 2,98 

Німеччина 2,47 2,47 2,50 2,54 2,50 2,51 2,54 2,53 2,69 2,82 2,80 2,89 2,92 

Австрія 1,93 2,05 2,12 2,24 2,24 2,46 2,44 2,51 2,67 2,71 2,80 2,77 2,84 

Словенія 1,38 1,49 1,47 1,27 1,39 1,44 1,56 1,45 1,65 1,86 2,11 2,47 2,80 

США 2,62 2,64 2,55 2,55 2,49 2,51 2,55 2,63 2,77 2,82 2,74 2,76 2,79 

Франція 2,15 2,20 2,24 2,18 2,16 2,11 2,11 2,08 2,12 2,27 2,24 2,25 2,26 

Бельгія 1,97 2,07 1,94 1,87 1,86 1,83 1,86 1,89 1,97 2,03 2,10 2,21 2,24 

Естонія 0,60 0,70 0,72 0,77 0,85 0,93 1,13 1,08 1,28 1,41 1,62 2,37 2,18 

Нідерланди 1,94 1,93 1,88 1,92 1,93 1,90 1,88 1,81 1,77 1,82 1,86 2,03 2,16 

Сінгапур 1,85 2,06 2,10 2,05 2,13 2,19 2,16 2,36 2,64 2,20 2,05 2,23 2,10 

Китай 0,90 0,95 1,07 1,13 1,23 1,32 1,39 1,40 1,47 1,70 1,76 1,84 1,98 

Чеська Республіка 1,17 1,16 1,15 1,20 1,20 1,22 1,29 1,37 1,30 1,35 1,40 1,64 1,88 

Канада 1,91 2,09 2,04 2,04 2,07 2,04 2,00 1,96 1,92 1,97 1,86 1,79 1,73 

Ірландія 1,11 1,09 1,10 1,16 1,23 1,25 1,25 1,28 1,45 1,69 1,69 1,66 1,72 

Об'єднане 

Королівство 
1,79 1,77 1,78 1,73 1,67 1,70 1,72 1,75 1,75 1,82 1,77 1,78 1,72 

Норвегія н/д 1,59 1,66 1,71 1,57 1,51 1,48 1,59 1,58 1,76 1,68 1,65 1,65 

Португалія 0,73 0,77 0,73 0,71 0,74 0,78 0,99 1,17 1,50 1,64 1,59 1,52 1,50 

Люксембург 1,65 н/д н/д 1,65 1,63 1,56 1,66 1,58 1,66 1,74 1,51 1,41 1,44 

Іспанія 0,91 0,92 0,99 1,05 1,06 1,12 1,20 1,27 1,35 1,39 1,40 1,36 1,30 

Угорщина 0,81 0,93 1,00 0,94 0,88 0,94 1,01 0,98 1,00 1,17 1,17 1,22 1,30 

Італія 1,04 1,08 1,12 1,10 1,09 1,09 1,13 1,17 1,21 1,26 1,26 1,25 1,27 

Російська 

Федерація 
1,05 1,18 1,25 1,29 1,15 1,07 1,07 1,12 1,04 1,25 1,13 1,09 1,12 

Сербія 0,97 0,35 0,73 0,57 0,32 0,43 0,49 0,36 0,38 0,92 0,79 0,78 0,99 
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Назва країни 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Литва 0,59 0,67 0,66 0,67 0,75 0,75 0,79 0,81 0,80 0,84 0,80 0,92 0,90 

Польща 0,64 0,62 0,56 0,54 0,56 0,57 0,56 0,57 0,60 0,67 0,74 0,76 0,90 

Мальта н/д н/д 0,26 0,25 0,53 0,57 0,62 0,58 0,56 0,54 0,68 0,72 0,84 

Словацька 

Республіка 
0,65 0,63 0,57 0,57 0,51 0,51 0,49 0,46 0,47 0,48 0,63 0,68 0,82 

Хорватія 1,06 0,93 0,96 0,96 1,05 0,87 0,75 0,80 0,90 0,85 0,75 0,76 0,75 

Греція н/д 0,59 н/д 0,57 0,56 0,60 0,59 0,60 н/д н/д н/д 0,67 0,69 

Латвія 0,44 0,40 0,42 0,38 0,42 0,56 0,70 0,59 0,61 0,46 0,60 0,70 0,66 

Болгарія 0,51 0,46 0,48 0,48 0,49 0,46 0,46 0,45 0,47 0,53 0,60 0,57 0,64 

Румунія 0,37 0,39 0,38 0,39 0,39 0,41 0,45 0,52 0,58 0,47 0,46 0,50 0,49 

Кіпр 0,24 0,25 0,30 0,35 0,37 0,40 0,43 0,44 0,42 0,49 0,49 0,50 0,47 

Куба 0,48 0,57 0,56 0,58 0,60 0,55 0,44 0,44 0,50 0,61 0,61 0,27 0,42 

Колумбія 0,11 0,11 0,12 0,14 0,14 0,14 0,14 0,17 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 

Албанія н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 0,09 0,15 н/д н/д н/д н/д 

Об'єднані Арабські 

Емірати 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 0,49 н/д 

Аргентина 0,44 0,42 0,39 0,41 0,44 0,46 0,49 0,51 0,52 0,60 0,62 0,65 н/д 

Вірменія 0,18 0,28 0,25 0,24 0,21 0,26 0,24 0,21 0,22 0,29 0,24 0,27 н/д 

Австралія 1,57 н/д 1,75 н/д 1,86 н/д 2,19 н/д 2,41 н/д 2,39 н/д н/д 

Азербайджан 0,34 0,34 0,30 0,32 0,30 0,22 0,17 0,17 0,17 0,25 0,22 0,21 н/д 

Бурунді н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 0,20 0,15 0,14 0,14 0,12 н/д 

Буркіна-Фасо н/д 0,19 0,34 0,27 0,24 0,17 н/д 0,11 0,19 0,20 н/д н/д н/д 

Боснія і 

Герцеговина 
н/д н/д н/д 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 н/д н/д н/д 

Білорусь 0,72 0,71 0,62 0,61 0,63 0,68 0,66 0,96 0,74 0,64 0,69 0,70 н/д 

Бермудські острови н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 0,21 0,21 0,22 0,22 0,26 н/д 

Болівія 0,29 0,29 0,28 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 0,16 н/д н/д н/д 

Бразилія 1,02 1,04 0,98 0,96 0,90 0,97 1,01 1,10 1,11 1,17 1,16 1,21 н/д 

Швейцарія 2,47 н/д н/д н/д 2,82 н/д н/д н/д 2,87 н/д н/д н/д н/д 

Чилі н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 0,31 0,37 0,41 0,42 н/д н/д 
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Назва країни 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Коста-Ріка 0,39 н/д н/д 0,36 0,37 н/д 0,43 0,36 0,40 0,54 0,48 0,48 н/д 

Еквадор н/д 0,05 0,06 0,06 н/д н/д 0,13 0,13 0,23 н/д н/д н/д н/д 

Єгипет, Арабські 

респ. 
0,19 н/д н/д н/д 0,27 0,24 0,26 0,26 0,27 0,24 0,40 0,43 н/д 

Ефіопія н/д н/д н/д н/д н/д 0,18 н/д 0,17 н/д н/д 0,25 н/д н/д 

Габон н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 0,45 0,51 0,58 н/д н/д н/д 

Гана н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 0,23 н/д н/д 0,38 н/д н/д 

Гамбія н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 0,02 0,02 н/д 0,13 н/д 

Гватемала н/д н/д н/д н/д н/д 0,04 0,05 0,07 0,06 0,06 0,04 0,05 н/д 

Гонконг, Китай 0,46 0,54 0,58 0,68 0,72 0,77 0,79 0,75 0,72 0,77 0,75 н/д н/д 

Індонезія 0,07 0,05 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 0,08 н/д н/д н/д 

Індія 0,74 0,72 0,71 0,71 0,74 0,81 0,80 0,79 0,84 0,82 0,80 0,81 н/д 

Іран, Ісламська 

Республіка. 
н/д 0,55 0,55 0,67 0,59 0,73 0,67 н/д 0,75 н/д н/д н/д н/д 

Ірак н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 0,05 0,03 0,05 0,04 0,03 н/д 

Ісландія 2,67 2,95 2,95 2,82 н/д 2,77 2,99 2,68 2,65 2,82 н/д 2,60 н/д 

Йорданія н/д н/д 0,34 н/д н/д н/д н/д н/д 0,43 н/д н/д н/д н/д 

Японія 3,00 3,07 3,12 3,14 3,13 3,31 3,41 3,46 3,47 3,36 3,25 3,39 н/д 

Казахстан 0,18 0,22 0,26 0,25 0,25 0,28 0,24 0,21 0,22 0,23 0,15 0,16 н/д 

Кенія н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 0,42 н/д н/д 0,98 н/д н/д 

Киргизька 

Республіка 
0,16 0,17 0,20 0,22 0,20 0,20 0,23 0,23 0,19 0,16 0,16 0,16 н/д 

Корея, Республіка. 2,30 2,47 2,40 2,49 2,68 2,79 3,01 3,21 3,36 3,56 3,74 4,04 н/д 

Кувейт 0,13 0,18 0,18 0,14 0,13 0,10 0,08 0,09 0,09 0,11 0,10 0,09 н/д 

Шрі-Ланка 0,14 н/д н/д н/д 0,18 н/д 0,17 н/д 0,11 н/д 0,16 н/д н/д 

Лесото н/д н/д 0,05 0,05 0,07 н/д н/д н/д н/д 0,03 н/д 0,01 н/д 

Макао, Китай н/д 0,07 0,07 0,06 0,06 0,09 0,08 0,06 0,10 0,06 0,05 0,04 н/д 

Марокко н/д 0,63 0,55 0,66 н/д н/д 0,64 н/д н/д н/д 0,73 н/д н/д 

Молдова н/д н/д н/д 0,32 0,35 0,40 0,41 0,55 0,53 0,53 0,44 0,40 н/д 

Мадагаскар 0,12 0,22 0,25 0,34 0,22 0,18 0,16 0,14 0,13 0,15 0,11 0,11 н/д 
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Назва країни 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Мексика 0,31 0,33 0,38 0,38 0,39 0,40 0,37 0,37 0,40 0,43 0,46 0,43 н/д 

Македонія 0,44 0,32 0,26 0,22 0,24 0,24 0,20 0,17 0,23 0,20 0,22 н/д н/д 

Малі н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 0,25 н/д н/д 0,66 н/д н/д 

Чорногорія н/д н/д н/д 0,80 1,02 0,92 1,24 1,15 н/д н/д н/д 0,41 н/д 

Монголія 0,19 0,27 0,25 0,25 0,27 0,24 0,19 0,24 0,34 0,30 0,28 0,27 н/д 

Мозамбік н/д н/д 0,50 н/д н/д н/д 0,53 н/д 0,18 н/д 0,46 н/д н/д 

Малайзія 0,47 н/д 0,65 н/д 0,60 н/д 0,61 н/д 0,79 1,01 1,07 1,07 н/д 

Намібія н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 0,14 н/д н/д 

Нігерія н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 0,22 н/д н/д н/д н/д н/д 

Непал н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 0,05 0,26 0,30 н/д н/д 

Нова Зеландія н/д 1,11 н/д 1,16 н/д 1,13 н/д 1,17 н/д 1,28 н/д 1,27 н/д 

Оман н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 0,13 н/д 

Пакистан 0,13 0,17 0,22 н/д н/д 0,44 н/д 0,63 н/д 0,45 н/д 0,33 н/д 

Панама 0,38 0,38 0,36 0,34 0,24 0,25 0,25 0,20 0,21 0,21 0,20 н/д н/д 

Філіппіни н/д н/д 0,14 0,13 н/д 0,11 н/д 0,11 н/д н/д н/д н/д н/д 

Пуерто-Ріко н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 0,49 н/д н/д н/д 

Парагвай н/д 0,07 0,09 0,07 0,07 0,07 н/д н/д 0,05 н/д н/д 0,05 н/д 

Саудівська Аравія н/д н/д н/д 0,06 0,05 0,04 0,04 0,05 0,05 0,07 н/д н/д н/д 

Сенегал н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 0,37 н/д 0,54 н/д н/д 

Сальвадор н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 0,09 0,11 0,08 0,07 0,03 н/д 

Того н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 0,25 н/д н/д 

Таїланд 0,25 0,26 0,24 0,26 0,26 0,23 0,25 0,21 н/д 0,25 н/д н/д н/д 

Таджикистан н/д 0,09 0,07 0,07 0,07 0,10 0,11 0,07 0,07 0,09 0,09 0,12 н/д 

Тринідад і Тобаго 0,13 0,12 0,13 0,11 0,11 0,09 0,06 0,05 0,03 0,06 0,05 0,04 н/д 

Туніс 0,41 0,48 0,57 0,66 0,90 0,92 0,96 1,00 1,03 1,10 н/д н/д н/д 

Туреччина 0,48 0,54 0,53 0,48 0,52 0,59 0,58 0,72 0,73 0,85 0,84 0,86 н/д 

Танзанія н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 0,43 н/д н/д 0,52 н/д н/д 

Уганда н/д н/д 0,37 0,26 0,26 0,22 0,30 0,39 0,33 0,41 0,56 н/д н/д 

Україна 0,96 1,02 1,00 1,11 1,08 1,17 0,95 0,85 0,85 0,86 0,83 0,74 н/д 

Уругвай 0,21 н/д 0,24 н/д н/д н/д 0,36 0,40 0,36 0,44 0,41 0,43 н/д 
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Назва країни 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Всесвітня 2,10 2,12 2,09 2,08 2,03 2,02 2,03 2,00 2,07 2,12 2,11 2,13 н/д 

Південна Африка н/д 0,73 н/д 0,79 0,85 0,90 0,93 0,92 0,93 0,87 0,76 н/д н/д 

Конго, 

Демократична. 

Конгресмен 

н/д н/д н/д н/д 0,42 0,10 0,10 0,23 0,14 0,13 н/д н/д н/д 

Замбія н/д н/д 0,01 0,01 0,03 0,03 н/д н/д 0,34 н/д н/д н/д н/д 
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Додаток В 

Таблиця В.3.1 

Середньорічна заробітна плата в незмінних цінах 2014 року за курсом 

дол. США 2014 року 

Країна 2010 2011 2012 2013 2014 

Середньо- 

річний 

темп 

росту 

Швейцарія 90 333 90 755 92 436 93 968 95 002 1,0% 

Норвегія 75 386 77 957 80 063 81 080 81 508 1,6% 

Люксембург 76 585 76 002 75 475 77 912 79 591 0,8% 

Данія 73 939 73 338 72 932 72 723 73 959 0,0% 

Австралія 69 444 71 455 71 530 70 359 70 050 0,2% 

Ірландія 68 012 67 328 67 105 67 050 67 922 0,0% 

Нідерланди 60 751 60 413 60 803 61 042 60 621 0,0% 

США 56 100 56 247 56 735 56 811 57 139 0,4% 

Бельгія 55 622 55 816 56 244 56 739 56 729 0,4% 

Канада 52 999 53 812 55 037 56 084 56 518 1,3% 

Швеція 52 292 52 950 54 128 54 508 55 245 1,1% 

Велика Британія 55 851 54 529 54 437 54 134 54 350 -0,5% 

Фінляндія 54 010 54 196 54 150 53 843 53 851 -0,1% 

Австрія 53 080 52 464 52 797 52 713 53 091 0,0% 

Німеччина 46 015 46 869 47 397 47 876 48 479 1,0% 

Франція 46 972 46 888 47 217 47 536 47 885 0,4% 

Італія 39 681 39 077 37 868 37 851 38 145 -0,8% 

Японія 38 182 39 133 38 652 38 850 37 988 -0,1% 

Ізраїль 35 079 35 338 35 720 35 775 36 109 0,6% 

Іспанія 37 377 36 650 35 675 35 853 35 693 -0,9% 

Корея 31 256 31 639 31 200 31 654 31 614 0,2% 

Словенія 29 847 29 794 28 966 29 354 29 176 -0,5% 

Греція 27 919 26 573 25 506 24 176 24 444 -2,6% 

Португалія 22 287 21 615 20 794 21 284 20 826 -1,3% 

Естонія 16 183 15 505 15 890 16 380 17 700 1,8% 

Словацька 

Республіка 
15 668 15 529 15 357 15 473 16 225 0,7% 

Чеська Республіка 14 825 14 959 14 827 14 565 14 935 0,1% 

Польща 13 960 13 985 13 857 14 115 14 162 0,3% 

Угорщина 13 654 13 670 13 189 13 078 13 305 -0,5% 

Мексика 9 054 9 302 9 203 9 380 9 306 0,6% 

Україна 2 246 2 642 3 036 3 276 3 492 9,2% 

Складено автором на основі [30; 195] 
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Рис.В.3.1. Чинна система освіти в Україні 

 

 

 

Дитячій садок  -  до 5- 6 років 

Загальна середня освіта 

Школа І ступеня 

(початкова) 

6-10 років, ДПА, 

свідоцтво 

Школа ІІ ступеня 

(основна), 10-

15(16)років, 

іспити, свідоцтво 

Школа ІІІ ступеня 

(старша), 15-

17(18років), іспити, 

атестат 

Професійно-  

технічна, 1-3 роки,  

атестат, 

кваліфікований 

робітник 

Професійно- 

технічна,1-4 роки, 

молодший спеціаліст, 

диплом 

ВНЗ, бакалавр, (4 роки),іспити, 

диплом 

ВНЗ, іспити 

магістратура, (1-

2роки), диплом 

ВНЗ,  

іспити,спеціаліст, 

(1 років), диплом 

ВНЗ, іспити, 

аспірантура / 

докторантура, 

диплом 

Кандидат 

наук, доктор 

наук 
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Рис.В.3.2. Система освіти Польщі  

Складено автором на основі [223] 

Дошкільна освіта 

Вік 3-5 років (Не обов'язково) 

Дитячий садок 

Вік 5-6 років (Обов'язково) 

Початкова школа 

Вік 7-13 років (6 років) 

Іспити по закінченню початкової школи 

Середньо-освітній заклад 

Вік 13-16 років (3 роки) 

Розподільний іспит 

Вища освіта 

(2 роки) 

Свідоцтво 

Старша загальна 

середньо-освітня 

школа 

Вік 16-19 років (3 

роки) 

Спеціалізована 

старша загальна 

середньо-освітня 

школа 

Вік 16-19 років (3 

роки) 

Технічна старша 

загальна середньо-

освітня школа 

Вік 16-20 років (3 

роки) 

Навчально-професійна 

старша загальна середньо-

освітня школа 

Вік 16-18/19 років (2-3 

роки) 

Вища освіта 

(3 роки) 

Свідоцтво 

Вища освіта 

(1 рік) 

Свідоцтво 

Диплом про загальну середню освіту Свідоцтво 
Диплом про загальну 

середню освіту 

Магістерський рівень 

(1-3 роки) 

Аспірантура 

(2-7 років) 

Ступінь бакалавра 

(3-4 роки) 

Ступінь спеціаліста 

(4 роки) 

Університет Багатопрофільний технікум 

Вступні іспити до університету 

Другорядна 

середня 

загально-

освітня 

школа (2 р.) 

Другорядна 

технічна 

середня 

загально-

освітня 

школа(3 р.) 

Вища освіта 

(1 рік) 

Свідоцтво 

Вища освіта 

(2 роки) 

Свідоцтво 
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Іспити 

 

 

 

 

 

Зовнішнє незалежне оцінювання 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Зовнішнє незалежне оцінювання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. В.3.3. Структура реформованої системи освіти в Україні 

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА 

(Дитячі садки) 

ПОЧАТКОВА ШКОЛА (5 років) 

Вік: 6-11 (12) років 

Базовий стандарт для всіх 

БАЗОВА ШКОЛА (4 років) 

Основна школа 

Вік: 11(12 )-15(16)  років 

Всі учні проходять ЗНО і за його результатами вступають до 

одного з трьох типів старшої школи 

СТАРША ШКОЛА 

Навчальний заклад 

академічного типу 

(для тих, хто 

вступає до ВНЗ)3 

роки, 15-18 років 

(атестат) 

Профільний коледж 

(кваліфікований 

робітник, молодший 

спеціаліст), 4 роки, 

15-19 років 

Навчальний заклад 

професійного 

спрямування 

( профільний ліцей), 

3 роки 

Бакалавр 

Перший рівень вищої 

освіти (3-4 роки) 

Молодший бакалавр 

Початковий рівень (короткий 

цикл), 1,5 – 2  роки 

Магістр 

Другий ( магістерський) 

рівень вищої освіти,1,5 – 

2 роки 

Доктор філософії 

Науково-освітній 

рівень вищої освіти 

Доктор наук, 

Науковий 

рівень вищої 

освіти 
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Рис. В.3.4. Функціональна модель інноваційного розвитку країни в умовах 

глобалізації 

 

 

Фірми, 

підприємства, 

університети, 

організації, 

підприємці 

Держава 

Регіон 

Корпорація 

Міжнародні 

інституції у сфері 

інноваційної 

діяльності  

Фізичні особи 

Регулювання міжнародної інноваційної діяльності, 

впровадження міжнародних стандартів у сфері 

інтелектуальної власності, сертифікація 

Стимулювання інноваційної діяльності, координація 

міжнародного науково-технологічного обміну, 

розробка та реалізація стратегії інноваційного 

розвитку національної економіки  

Створення сприятливого інвестиційного та 

інноваційного середовища, формування інноваційної 

інфраструктури, управління інвестиційно-

інноваційним потенціалом технологічного обміну 

мезорівня, розробка та реалізація стратегії 

інноваційного розвитку національної економіки 

Фінансування R&D сфери, міжнародна інноваційна 
діяльність, формування глобальних ринків 
високотехнологічних товарів, розподіл інноваційних 
ресурсів, створення стратегічних альянсів, створення 
нових ринків 

Інноваційна діяльність, підготовка та перепідготовка 

фахівців, НДДКР, консалтинг, посередницькі послуги 

в інноваційній сфері  

Наукова і творча діяльність 

Суб’єкти 

глобального 

інноваційного 

процесу 

 

Розподіл функцій між учасниками глобального 

інноваційного процесу 
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Додаток Д 
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