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ВСТУП
Багато істориків вважають, що промислова револю%

ція, що почалася в XIX столітті, набрала темп лише завдя%
ки реформам в системах освіти країн світу. У більшості
європейських країн і в Північній Америці безкоштовна по%
чаткова освіта з'явилася близько 200 років тому і стала
масовою лише в кінці XIX століття. На початку XX століття
у малоімущих з'явилися шанси безкоштовно здобути вищу
освіту. При цьому за межами Європи і Північної Америки
формально (тобто, з європейської точки зору) освічених
людей було мало. Виявлено зв'язок між розповсюджен%
ням освіти в різних країнах світу і початком економічного
зростання і встановив, що, як правило, після проведення
освітньої реформи потрібно 25—30 років, щоб в тій або
іншій країні почала помітно зростати економіка.

Людський капітал створюється і нарощується, голов%
ним чином, за допомогою освіти і навчання, завдяки чому
підвищується економічна продуктивність людини, тобто він
може більше заробляти.

Підготовка спеціалістів все більше відповідає потре%
бам суспільства у формуванні нового, сучасного типу мис%
лення у фахівців та їхнього положення на ринку праці. Про%
цес трансформації вищої освіти та причини цього явища
розглянуто у роботах таких вчених як Зінов'єв І. [4] та Ко%
лот А. [8]. Основні моделі підготовки спеціалістів наведені
у роботі Корсака К. [10]. Інтелектуальний капітал показа%
но у дослідженнях Чухно А. [12], Кір'яна Т. [7], Кендюхо%
ва О. [6]. Але, незважаючи на дослідження, питання щодо
розвитку вищої освіти та її розуміння в різні періоди потре%
бують подальшого дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — розкрити транс%

формацію сприйняття вищої освіти
та визначити причини, що призвели
до змін розуміння вищої освіти.
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Стаття присвячена дослідженню трансформації та сприйняття вищої освіти. Підходи щодо

розуміння вищої освіти та порівняльна характеристики різних освітніх систем наведені у статті.

The article is devoted to the research of transformation and perception of higher education.

Approaches to the understanding of higher education and comparative characteristics of different

education systems are given in the article.

лу. Сутність категорії "інтелектуальний капітал" і інтелек%
туальний потенціал вчені почали розглядати тільки на%
прикінці ХХ століття. Проте проблемою оцінки інвестицій
в інтелектуальний потенціал людини і суспільства дослід%
ники зацікавилися в період формування економіки як на%
уки.

У XVII в. У. Петті [6] висловив положення про цінності
трудових навичків населення в національному багатстві
держави. Розвиток даної теорії знайшов своє відображен%
ня в роботах А. Сміта [6], що доповнив теорію, включив%
ши знання в класифікацію основного капіталу суспільства.

У світовій практиці вперше ужив термін "інтелектуаль%
ний капітал" Дж. Геллбрейт [6] у 1969 році. Але з методо%
логічної позиції інтелектуальний капітал і інтелектуальний
потенціал почали розглядати з 90%х років ХХ століття. Знач%
ний внесок у розвиток даного питання внесли такі вчені%
практики як Т. Стюарт, Р. Солоу, Д. Кендрик, Т. Фортьюн,
Л. Эдвінссон та ін., ще раз доводячи взаємозв'язок між
знаннями, майбутніми можливостями і їхньою ринковою
вартістю. Система формування і розвитку фахівців еконо%
мічного профілю проходила свої історичні етапи розвит%
ку, поступово трансформувавшись в сучасну систему.

Згідно з К. Корсаком [10] виділяють 6 основних моде%
лей підготовки фахівців, які, так або інакше, успадкову%
ють більшість країн світу (табл. 1).

Наймолодшими та відмінними від інших систем є
японська та радянська системи освіти. В них присутня ви%
сока концентрація державних ресурсів. Важливою
відмінністю у всіх представлених моделей є вимоги до цілей
діяльності вищих навчальних закладів. В німецькій моделі
цінувалася слухняність, у французькій вважалося, що ко%

Таблиця 1. Шість основних моделей підготовки спеціалістів
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жен повинен отримати лише те, на що заслуговує. Найбільш
демократичною вважається американська модель.

Важливу роль в формуванні та становленні конкурен%
тоздатності спеціалістів та топ%менеджерів відіграє той час,
коли вони навчалися у вищому навчальному закладі. До
факторів, які впливають на процес формування конкурен%
тоспроможності спеціалістів, слід віднести наступні показ%
ники: рівень розвитку: бажання пізнати більше, увага, роз%
виток особистості, послідовність мислення — логічний
порядок, словниковий запас; рівень інтернальності — в
сфері міжособових та сімейних стосунків, невдач, в сфері
здоров'я; сила характеру — вольова особистість.

До основних показників конкурентоспроможності
спеціалістів також слід включити "професійні" характери%
стики: професійну спрямованість, високий рівень розвит%
ку ділових якостей та стилю спілкування, емоційний ба%
ланс, наявність та вдале застосування організаторських
здібностей, опанування мистецтвом комунікації. Важливу
роль відіграє система практик студентів: ознайомча, на%
вчальна, виробнича та переддипломна. У країнах СНД до
таких практик розроблено формальний підхід. Студенти
на практиках не набувають практичних навичок, а тільки
отримують документацію, необхідну для написання звіту.

При формуванні майбутніх
спеціалістів необхідно реалізо%
вувати наступні психологічні
умови: засвоєння основних
знань з напрямку "конкурентос%
проможність спеціалістів, розу%
міння майбутніми спеціалістами
актуальності наявності явища
"конкурентноздатності" та фор%
мування вмінь та навичок, необ%
хідних для їх майбутньої про%
фесійної діяльності. До складу
дисциплін, які сприятимуть
формуванню та в подальшому
розвитку як ділових якостей,
так і професійних навичок, не%
обхідно включити предмети по%
глибленого вивчення конкурен%
тоспроможності спеціаліста.

Сприйняття вищої освіти
залежало від типу суспільству.
Різним періодам притаманно
різні форми суспільства: індус%
тріальне суспільство — фізичний
капітал; постіндустріальне сусп%
ільство — більше половини ВВП
займає виробництво; "інформа%
ційне суспільство" — розвиток
інформаційної техніки; інфор%
мація набуває глобального ха%
рактеру; людський капітал [4];
"економіка знань" (термін "Еко%
номіка знань", введений у нау%
ковий обіг у 1962 році Ф. Мах%
лупом) — це економіка, що
створює, поширює і використо%
вує знання для забезпечення
свого зростання й конкурентос%
проможності [8].

Аналіз щодо змісту основ%
них підходів щодо розуміння
вищої освіти відображає ос%
новні етапи її трансформації

(табл. 2).
Під "змістом освіти" розуміють типи діяльності, які

повинна опанувати людина, необхідні знання про світ, а
також знання про способи отримання цих знань.

За типами діяльності "зміст освіти" включає рішення
науково%дослідних, художніх, конструкторсько%техноло%
гічних (проектних) і практичних задач, а також діяльність
за рішенням етичних завдань: визначення відношення до
іншої людини (розуміння цінності іншої людини), визначен%
ня відношення до себе (розуміння власної цінності), виз%
начення відношення до культури.

Спостерігається взаємопроникнення різних наук, ви%
никають нові комплексні дисципліни, що охоплюють над%
звичайно широке коло явищ, що відбуваються в природі і
суспільстві.

З двох розглянутих тенденцій — диференціація і інтег%
рація, в змісті вищої освіти більш простежується інтегра%
ція. Зміст освіти, що існує сьогодні, орієнтований голов%
ним чином на отримання відомостей, кількість яких з не%
обхідністю росте.

Розумінню вищої освіти притаманні різні підходи, ко%
жен з який має свої позитивні та негативні сторони. Але,
без сумніву, внесок розробників цих підходів у поняття

Таблиця 2. Підходи до розуміння вищої освіти
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розуміння вищої освіти не можна недооцінювати.
У ХХ столітті починається процес глобалізації вищої

освіти, який має наступні тенденції:
— уніфікація освітнього контенту в міжнародному

масштабі, яка викликана об'єктивними потребами ринку
праці,

— необхідність збільшення освітнього терміналу в тру%
довому житті працівника як наслідок зміни вимог до якіс%
них характеристик,

— необхідність збільшення значущості частки інтелек%
туальних функцій в процесі праці.

У межах процесу глобалізації система освіти в даний
час в багатьох держав СНД складається як багатоступенева
і знаходить все більше прихильників, оскільки дозволяє
навчальним закладам швидко та гнучко реагувати на за%
пити економіки, надає викладацькому складу широкі мож%
ливості для конструювання освітніх програм, що реалізо%
вують реальну спадкоємність змісту освіти різних струк%
турних навчальних закладів. Нова парадигма освіти, що
розробляється, направлена на вирішення існуючих про%
тиріч традиційної системи і орієнтована на забезпечення
розвитку сутнісних сил особи, свободу вибору індивідуаль%
ної освітньої траєкторії, оволодіння особою творчими спо%
собами діяльності.

Зміст вищезгаданих тенденцій притаманний системам
освіти (табл. 3).

Зрозуміло, що межі між системами не є чіткими (табл.
3). Розглядаючи властивості вказаних систем, їм дають такі
визначення:

Багатоступінчата система — це сукупність професій%
ноосвітніх програм, які відрізняються рівнями кваліфікації,
що набувають при навчанні за одним напрямом діяльності
або одній галузі господарства, що мають головним завдан%
ням вузькопрофесійну підготовку і що забезпечують зро%
стання професійної кваліфікації при переході від одного
ступеня до наступного. Вища освіта виступає як неподіль%
ний єдиний ступінь.

Монорівнева система вищої освіти — це сукупність

одноетапних уніфікованих освітньо%професійних програм,
орієнтованих на масову підготовку фахівців з вищою про%
фесійною освітою.

Багаторівнева система вищої освіти — це сукупність
послідовностей, кожна з яких складена з наступних освіт%
ньо%професійних програм з різко посиленим освітнім ком%
понентом на I—II рівнях і множинністю програм професій%
ної підготовки на основі однієї базової освіти. Перехід з
одного рівня на наступний характеризує ступінь освіти.
Особливість багаторівневої освіти — поява різних освітніх
завдань на різних ступенях підготовки

На всіх етапах найважливіше завдання — формуван%
ня творчого мислення і умов для самореалізації.

Перша ступінь — активізація традиційних видів учбо%
вої діяльності (проблемні і "безконспектні" лекції, лекції%
прес%конференції, а також семінари%діалоги, семінари на
ролевій основі тощо).

Друга ступінь — активізація інформаційних технологій
навчання; різноманітність їх і проблемна як на аудиторних
заняттях, так і в ході самостійної роботи студентів (комп'%
ютери, кінофільми, телебачення тощо). Одночасно не%
обхідні методи активного навчання.

Третя ступінь — контекстний підхід, для застосування
навичок і умінь в рішенні квазіпрофесійних задач. Широ%
ке використання активних (включаючи ділові ігри і ігрове
проектування) і інформаційних технологій навчання. Підго%
товка магістрів — заняття з елементами досліджень, участь
в реальних ділових іграх (інноваційні, проблемно%ділові,
організаційно%виробничі).

Рік від року населення світу стає більш освіченим. За
оцінками ООН, за минулі десятиліття світ досяг значних
успіхів в боротьбі з безграмотністю. Якщо в 1960 році 36%
населення світу не мало навіть базової освіти, то у 2000
році його кількість зменшилася до 25%, не дивлячись на
те, що населення світу за цей же період часу виросло удвічі
(з 3 млрд до 6 млрд). В індустріально розвинених країнах
безграмотні складають не більше 1—2%.

Організація економічного співробітництва і розвитку
(Organisation for Economic Co%
operation and Development) регу%
лярно публікує доповіді про тен%
денції у сфері освіти в індустріаль%
но розвинених країнах світу. Згідно
з цими дослідженнями, все більше
людей здобувають вищу освіту. В
середньому 32% працездатних лю%
дей (вікова категорія 25—65 років)
в розвинених країнах нині мають
закінчену вищу освіту. Найбільш
значна частка людей з вищою ос%
вітою в Канаді (43%), США (38%)
і Японії (36%), а найменше — в
Мексиці (6%), Туреччині і Порту%
галії (по 9%). В таких державах, як,
наприклад, Данія, Польща, Австра%
лія, Фінляндія до 40% всіх моло%
дих людей закінчують вищі на%
вчальні заклади. При цьому, в еко%
номічно розвинених країнах
більше 90% фінансування установ
системи освіти відбувається за ра%
хунок держави.

 Виключенням є лише сфера
вищої освіти. Так, приватні джере%
ла фінансування (плата за навчан%
ня, гранти тощо) складають 80%

Таблиця 3. Порівняльна характеристика різних систем освіти
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ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ

бюджетів університетів Південної Кореї, 50% бюджетів
ВНЗ США, Японії і Австралії. У Данії, Фінляндії, Греції і
Норвегії Вузи лише на 4% фінансуються за рахунок при%
ватних засобів. Фахівці ОЕСР підкреслюють, що чим вище
рівень освіти в країні — тим більше ВВП і показники еко%
номічного розвитку, довше тривалість життя і краще здо%
ров'я населення. За їх даними, збільшення тривалості на%
вчання на 1 рік дозволяє підвищити ВВП на 3—6%.

Артур Меддісон (Arthur Maddison), автор дослідження
"Динамічні сили капіталістичного розвитку" (Dynamic
Forces of Capitalist Development) встановив, що чим вище
частка освічених людей в чисельності населення країни,
тим вище темпи економічного зростання. Він також вивів
залежність, згідно якої збільшення асигнувань на освіту
на 1% веде до збільшення валового внутрішнього продук%
ту країни на 0,35%.

За даними дослідження Всесвітнього Банку/World
Bank, проведеного в 2004 році (був проаналізований досвід
92 країн світу в період з 1960 по 2000 рік), збільшення три%
валості термінів навчання населення країни на 20% забез%
печує 0.15% зростання економіки даної держави.

Лідируючі позиції за рівнем освіти дорослого населен%
ня займають три країни — США, Норвегія, Ізраїль, в яких
30% населення у віці 25%64 року мають закінчену вищу
освіту. Росія, що займала в 2002 році 7%е місце, в 2005 році
поступилася своїми позиціями ще чотирьом країнам, роз%
діливши 11—13%і місця з Великобританією і Швецією [2].

У дванадцяти країнах приріст частки дорослого насе%
лення з вищою освітою складає від 3 до 6%, з них десять
— країни I групи: 6% — Ісландія, Данія, Нідерланди; 5%
— Нова Зеландія, Польща, Люксембург, Корея; 4% —
Ізраіль; 3% — Швеція, Австралія.

У II групі країн динамічно розвивається Португалія (6%).
Сполучені Штати збільшили свій показник всього на 1%.

З роками змінюються і складові вищої освіти. З 90%х
років ХХ ст. особливого значення набула транскордонна
освіта (ТКО). Це стає можливим завдяки новітнім інфор%
маційним технологіям, та сприяє конкуренції на світовому
ринку вищої освіти. Попит на вищу освіту щорічно зростає
на 6%, а попит на транскордонну освіту випереджає. За%
гальна чисельність студентів у світі складала у 1960 році
13 млн осіб, в 2003 році — 110 млн осіб [3], а у 2005 році
— до 160 млн [12]. Іноземну освіту у всіх її формах отри%
мували 2,7 млн студентів у 2005 році [13], у 2025 році очі%
кується 7,2—7,3 млн осіб [5].

Розвиток ТКО і зростання міжнародної академічної мо%
більності дозволяють розглядати вищу освіта не тільки як вид
суспільних послуг, але і як важливий сегмент міжнародної
торгівлі. Встановлено, що не менше 75% експорту за допо%
могою ТКО здійснюється у формі франчайзингу освітніх про%
грам зарубіжними філіалами вузів і представництвами інсти%
тутів дистанційної освіти. Валідация, зарубіжний кампус і кор%
поративні освітні підрозділи — інші найбільш використову%
вані організаційно%правові форми надання транснаціональ%
ної освіти. Освітні програми ТКО здійснюються в традиційній
версії, віртуально і в комбінованих варіантах.

Сформувалися основні напрями розвитку ТКО. До них в
першу чергу відноситься бізнес%освіта, що включає МВА. Далі
йдуть інформаційні технології і комп'ютерні науки, а також
вивчення найбільш поширених мов. Найбільша ефективність
ТКО досягається в неуніверситетській освіті виключно при%
кладного характеру, особливо в навчанні протягом життя.

ВИСНОВКИ
1. Причини та ознаки розвитку вищої освіти призвели

до того, що у ХХІ ст. головною цінністю — є освічена лю%

дина, інтелектуально розвинена, яка здатна створювати та
використовувати свої знання. Основна причина трансфор%
мації вищої освіти — потреба у конкурентоспроможних
спеціалістах, затребуваних як на національному, так і на
міжнародному ринках праці.

2. Згідно різних підходів розуміння вищої освіти ос%
новним в її розумінні залишається значущість інтелекту%
ального капіталу.

Вища освіта як і раніше сприймається як престижне,
таке, що дозволяє знайти хорошу і високооплачувану ро%
боту ("без вищої освіти — нікуди"). Важливі чинники ви%
бору — і можливість самовдосконалення, розвитку особи
("щоб був інтелектуальний розвиток"). Разом з тим, деякі
молоді люди схильні вибирати вищу освіту скоріше за інер%
цією, ніж раціонально.

У багатьох країнах, переважно в СНД, здобування
вищої освіти пов'язане не з професійною установкою, а
з бажанням знайти відповідний соціальний статус, який
би давав можливість подальшого життєвого самовизна%
чення.

3. Серед чинників, що визначають розвиток систем
вищої освіти в світі, значне місце посідають процеси гло%
балізації, лібералізації і інтернаціоналізації. Центральну
роль відігравала освіта, яка і готувала фундаментальний
потенціал розвитку глобалізації. Освіта стає трансгранич%
ною і завдяки застосуванню вузами найбільш розвинених
країн різноманітних способів просування за кордоном
власних навчальних програм в традиційній формі, в першу
чергу шляхом створення представництв, філіалів і навіть
кампусів.
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