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ВИДАТКИ НА ОСВІТУ, 2006

Джерело: IMD World Competitiveness Yearbook 2008

Україна посідає 7+е місце за рівнем державних витрат на освіту у % від ВВП, однак
цей відносний показник не може в повній мірі характеризувати високу

конкурентоспроможність національних освітніх послуг. Зокрема, це підтверджується
рівнем витрат на освіту на душу населення, що складає 143 дол. США та відповідає

лише 48+у місцю в загальному рейтингу.

1,4 Індонезія 6,2 Україна 7 (27) 8,3 Ізраїль
22 Індонезія 143 Україна 48 (50) 4 652 Люксембург

ХХІ століття ó "Ера освіти"

ЮНЕСКО проголосили ХХІ століття ´Ерою освітиª. Інформаційна революція зміщує пріоритети
на розвиток і підтримку сфери освіти. Витрати на освіту є однією із найважливіших складових
інвестування у людський капітал. 

Експерти розглядають інтелект як основний ресурс, рушійну силу розвитку економіки, що ба+
зується на знаннях. Світовий Банк та інші міжнародні організації досліджують основні риси
економіки знань та фактори, які впливають на пришвидшення зростання. Світовим Банком
встановлено, що країни можуть значно пришвидшити темпи зростання економіки шляхом
підвищення рівня освіти, забезпечення відкритості у міжнародній торгівлі та створення інфра+
структури телекомунікацій. Отже, освітній рівень визначає спроможність населення застосо+
вувати знання, поповнювати їх та підвищувати. Відкритість по відношенню до торгівлі,
повíязаної із трансфером технологічних знань, дає можливість отримати доступ до світової
технології через товари чи послуги.

Мінімум рейтингу IMD Місце України в рейтингу IMD 2008 (2007) Максимум  рейтингу IMD

Satsik
Text Box
        Аналітичне дослідження підготовлено д.е.н., професором Антонюк Л.Л.
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Динаміка державних витрат на освіту

Країни

Україна
Польща
Іспанія
Італія
Росія
Бразилія
Естонія
Німеччина
Франція
Фінляндія
Китай
Корея
Туреччина

державні витрати на освіту

% ВВП % загальних державних видатків

1991 2002 –2005 1991 2002–2005

6.2
5.2
4.1
3.0
3.6
—
—
—

5.5
6.5
2.2
3.8
2.4

6.4
5.4
4.3
4.7
3.6
4.4
5.3
4.6
5.9
6.6
1.9
4.6
3.7

18.9
14.6

—
—
—
—
—
—
—

11.9
12.7
25.6

—

18.9
12.7
11.0
9.6

12.9
10.9
14.9
9.8

10.9
12.8
13.0
16.5

—

Джерело статистичних даних: Human Development Report 2007/2008. Fighting climate change:
Human solidarity in a divided world. — New York and Oxford: UNDP / Oxford University Press

Досвід високорозвинених держав світу
засвідчує, що в останнє десятиріччя се�

ред багатьох чинників, котрі зумовлюють
економічне зростання та підвищення міжна�
родної конкурентоспроможності країн, ви�
значальною все більше стає інноваційна та
креативна діяльність. Адже країни з ди�
намічним розвитком освіти та технологій ви�
суваються за показником конкурентоспро�
можності в число абсолютних лідерів. 
Глобальні тенденції в освіті зумовлені наступ�
ними факторами: 

— по�перше, масовістю вищої освіти і її
неперервним характером; 

— по�друге, розширенням ринку освітніх
послуг; 

— по�третє, адаптацією освітнього про�
цесу до запитів і потреб індивіда; 

— по�четверте, орієнтацією на активне
освоєння людиною не стільки знань, умінь
та навичок, скільки методів пізнавальної
діяльності; 

— по�п’яте, зменшенням впливу урядів та
наднаціональних організацій на систему
освіти та відповідно посилення її транс�
націоналізації; 

— по�шосте, становленням нових форм,
методів та зміною сутності і функцій освіти.

Однією з найголовніших причин сучасних
змін в організації і структурі вищої освіти стає
загострення конкуренції між суб’єктами цієї
сфери, виникають і нові форми конкурентної
боротьби. Зростання глобального попиту на
освіту не задовольняється традиційними ме�
тодами навчання, а це в свою чергу спонукає
застосовувати інноваційні технології через
дистанційне навчання, комп’ютерні техно�
логії та інші нові структури, що спеціалізують�
ся на таких видах діяльності, а саме: корпо�
ративні, віртуальні, франчайзингові універ�
ситети; офшорні зони вищої освіти; кон�
сорціуми університетів; брокери в сфері
освіти; виробники програмного забезпечен�
ня, видавництва та багато інших.

Світовий досвід
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Реалії постіндустріального суспільства змусили
американський уряд переглянути свою політику

щодо системи освіти, яка передбачала:
� підвищення стандартів освіти, їх адаптація до

вимог інформаційного суспільства;
� забезпечення шкіл необхідним обладнанням,

включаючи їх під’єднання до Інтернету, розвиток
сучасних методів навчання;

� цільова підтримка шкіл у депресивних регіонах;
� підготовка і перепідготовка викладацького складу;
� скорочення кількості учнів у початкових класах.
Прийняття низки програм і законів у сфері освіти до�
зволило США вже до початку 2000 р. 95% шкіл і 63%
класних кімнат підключити до Інтернету. Не випадко�
во приріст засобів на підтримку тільки шкільної
освіти зріс у США в 2002 році майже на 12%. Це
найбільший приріст серед усіх міністерств і відомств
федерального уряду. Поряд із цим значна увага
приділяється перепідготовці робітників у спеціаль�
них закладах, де навчають новітнім професіям.
Аналіз американського досвіду в  становленні конкурен�
тоспроможного суспільства (1980–1990 рр.) показав,

що інноваційна спроможність пов’язана не лише із на�
уковою діяльністю, але й зі станом інженерної системи
країни, що включає розробку нової продукції, ор�
ганізацію виробництва та комерціалізацію. Тому поси�
лилась підготовка інженерів, включаючи викладання на�
уково�технічних дисциплін у середніх школах та
запровадження аспірантури у ВНЗ. Це дало значний по�
штовх у створенні нових товарів і послуг, технічній твор�
чості та підвищенні інноваційної діяльності в суспільстві. 
Як зазначив президент Американської ради з освіти
Девід Уорд, надзвичайно важливим є розвиток
університетської освіти. Вартість підтримки одного
навчального закладу світового рівня в Європі стано�
вить близько півтора�два мільярда доларів США на
рік. Але наявність такого університету відіграє роль
«наукового центру» та академічного лідера для всієї
системи вищої освіти у викладацькій і науково�
дослідній діяльності та інноваційній системі.

Світовий досвід

Реформування системи освіти в США

Джерело: U.S. National Center for Education Statistics, Digest
of Education Statistics

Джерело: Національна наукова фундація США

Урядова підтримка університетів США
в 2003 році, млн. дол. США

Назва установи Обсяг Підтримка
НДДКР уряду

Всі університети 59479 26656

Університет Джона Хопкінса 1244 1137

Університет штату Каліфорнія, ЛА 849 476

Університет штату Мічиган 780 521

Університет штату Вісконсин 721 422

Вашингтонський університет, Медісон 685 576

Університет штату Вашингтон 671 393

Університет штату Каліфорнія, Сан Дієго 647 466

Стендфордський університет 603 467

Університет Пенсільванії, Пітсбург 565 346

Корнельский університет 555 327

Університет штату Пенсільванія 533 318

Університет Дюка 520 412

Університет штату Мінесота 509 346

Університет штату Каліфорнія, Берклі 507 222

Університет штату Огайо 496 197

Університет штату Іллінойс 494 220

Масачусетський Технологічний Інститут 486 291

Університет штату Каліфорнія, Девіс 482 208

Вашингтонський університет 474 419

Медичний коледж Бейлора 462 305

Всього 20 провідних університетів 12283 8069
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ВІДПОВІДНІСТЬ СИСТЕМИ ОСВІТИ, 2008

Джерело: IMD World Competitiveness Yearbook 2008

Університети стають основними учасниками національних інноваційних систем,
організаційними посередниками для кооперації освітніх і наукових структур 
з бізнесом та урядом. Метою кооперації є обíєднання зусиль для вирішення

міждисциплінарних завдань освіти і науки та інноваційної діяльності.

Фахівці стверджують, що найбільш значною подією в розвитку освітньої діяльності
кінця ХХ ñ початку ХХІ століття є виникнення вищої ліги світових університетів, або

´університетів світового класуª, які використовують як конкурентні, так і партнерські
стратегії для нарощування якості освітніх послуг. Конкурентоспроможність стає

універсальною вимогою, що ставиться відкритою економікою до будь+якого субíєкта
міжнародних економічних відносин.

1,88 Перу 3,38 Україна 42 (28) 8,23 Сінгапур
3,28 Греція 3,57 Україна 51 (27) 8,19 Сінгапур

Вище бал — вища відповідність системи освіти вимогам конкурентоспроможної економіки 
Вище бал — вища відповідність університетської освіти вимогам конкурентоспроможної економіки

Мінімум рейтингу IMD Місце України в рейтингу IMD 2008 (2007) Максимум  рейтингу IMD
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У США проживає близько 5% населення планети і виробляється близько 27%
світового ВВП. За усіма оцінками авторитетних міжнародних організацій це держава
високого конкурентного статусу. Там знаходиться більше половини зі 100 найкращих

університетів світу. В Китаї навпаки ó на 20% від населення Землі немає жодного
висококонкурентоспроможного вищого навчального закладу.
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Міжнародна конкурентоспроможність універ�
ситету — це його здатність займати та утри�

мувати стійкі конкурентні позиції на глобальному
ринку освітніх послуг. Низька конкурентоспро�
можность університетів, а також недостатня інте�
грація науки і виробництва свідчать про не�
обхідність реформування вітчизняних закладів
вищої освіти. Інноваційна освіта передбачає на�
вчання в процесі створення нових знань шляхом

інтеграції фундаментальної науки, навчального
процесу і виробництва.
Найвищі стандарти якості освіти в умовах гло�
балізації можуть бути забезпечені лише за допо�
могою збільшення і диверсифікації фінансових по�
токів. Здатність університету адаптуватись до ви�
кликів та змін, реагувати на зміну попиту прямо за�
лежить від ступеня наданої університету автономії
і його ролі в національній інноваційній системі.

Довідка

Розподіл найконкурентоспроможніших університетів

Країни

США
Великобританія
Німеччина
Росія
Китай

% від 
Тор 100

53,5%
10,9%
5,9%

1%
—

% від 
Тор 500

32,5%
8,2%
8,0%
0,4%
2,7%

% від 
світового ВВП

27,4%
4,9%
6,0%

2%
5,5%

% від 
населення

планети

4,6%
0,9%
1,3%
2,2%

20,1%

Джерело:  Інститут вищої освіти при Шанхайському університеті Джіао Тонг

Я кість освіти — це ключовий показник конку�
рентоспроможності вищих навчальних за�

кладів, що характеризує не тільки відповідність
освіти певним цілям, вимогам і стандартам, але й
перш за все високу компетентність випускників,
що визначає цю конкурентоспроможність на гло�
бальному ринку праці. Однак за останні роки в
критеріях якості вищої освіти відбулися значні
зміни. Якісна освіта передбачає наявність сучас�
ного обладнання в аудиторіях, наукових лабора�
торіях, гуртожитках.
Новітні навчальні плани все більше базуються не
на підручниках, а на останніх інформаційних дже�
релах. Інформація для студентів сканується і
розміщується в Інтернеті, з метою доступу до неї
в різний час та з різних місць. Досягнення в науці
та освіті завжди були результатом колективних
зусиль, які здійснювалися в межах конференцій,
семінарів, спільних віртуальних лабораторій то�
що. Але ступінь залучення вчених, науковців до
спільного використання знань, колективного

створення начальних науково�методичних ма�
теріалів експерти порівнюють з тектонічним
зрушенням і розглядають як виникнення мета�
університету, що буде стрімко розвиватись у
майбутньому. 
Так, один з найконкурентоспроможніших універ�
ситетів світу — Технологічний інститут штату
Массачусетс докладає великих зусиль, щоб
підвищити освітній потенціал власної електрон�
ної мережі, яка стає важливим засобом само�
освіти, а саме забезпечує онлайновий доступ до
всіх своїх учбових матеріалів, планів, вправ,
рішень, базових праць на безкоштовній основі.
П’ятсот курсів уже перекладені в електронну
форму, а решта 1500 повинні бути перекладені до
закінчення 2008 року. Аналогічна політика
відкриття інтелектуальних ресурсів ведеться та�
кож за ініціативою багатьох конкурентоспромож�
них університетів, що виражається в щоденній
появі семи мільйонів нових сторінок, багато з
яких навіть і не існує у друкованих версіях.

Світовий досвід
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Рейтингування ´університетів світового класуª

Найконкурентоспроможніші університети світу 
за методикою THES1QS

Останні пíять років спостерігається значне збільшення кількості міжнародних 
і національних рейтингів та підвищення їх значущості для ефективного

функціонування вищих навчальних закладів, посилення їх присутності як 
на глобальному ринку освітніх послуг, так і на національному. У цьому контексті
важливим є дослідження конкурентних переваг університетів світового рівня 
та факторів, що зумовлюють їх високу міжнародну конкурентоспроможність. 

Так, у рейтингу 50 найконкурентоспроможніших університетів світу, який
розроблений експертами ´The Times Higher Education Supplementª (THES+QS), перші

місця займають американські та британські вищі навчальні заклади.

Рейтинги

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Найменування

Гарвардський університет
Кембриджcький університет
Йельський університет
Оксфордський університет
Лондонський Імперіальний коледж
Прінстонський університет
Каліфорнійський інститут технологій
Чикагський університет
Лондонський університетський коледж

Країна

США
Великобританія
США
Великобританія
Великобританія
США
США
США
Великобританія

Це зумовлено структурними та організаційними факторами, які 
дозволяють цим освітнім закладам займати високі конкурентні позиції на глобальних

ринках освітніх послуг. Серед наявних переваг ó диверсифікація навчальних закладів
та вільний вибір курсів і тем для наукових досліджень, науково+дослідної та освітньої

діяльності, залучення іноземних студентів, урядова підтримка фундаментальних
досліджень, ефективний відбір студентів.

В основу рейтингу THES+QS входять показники за такими критеріями, як якість
наукових досліджень, оцінка рівня підготовки випускників graduate employability,

міжнародні звíязки, якість навчання.

Сюди відносяться також: оцінка вищих навчальних закладів професорами 
та роботодавцями, співвідношення між кількістю іноземних викладачів на факультеті і
загальною кількістю викладачів та співвідношення між кількістю іноземних студентів і

загальною кількістю студентів університету, співвідношення між кількістю студентів і кількістю
штатних співробітників в університеті, а також імпакт+фактор публікацій факультету.
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