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Ушакова Н. Г., помінова І. І. Інституційні перетворення системи освіти в епоху глобалізації
Метою статті є дослідження процесів формування інтелектуального капіталу, як визначальної конкурентної переваги епохи глобальної знаннє-
вої економіки, на основі перетворень національних систем освіти. Доведено, що  посилення глобалізаційних тенденцій в інтелектуальній сфері 
спричинило вихід процесів формування та розвитку національних інтелектуальних капіталів за національні межі й перетворення їх на складові 
глобального інтелектуального капіталу. Обґрунтовано, що сучасне структурно-функціональне ускладнення освітньої сфери є відповіддю на-
ціональних систем освіти на виклики глобалізації. Доведено, що формування гібридної глобальної системи освіти, вбудовування в яку вимагає 
трансформації національних освітніх систем, має для них суперечливі наслідки: з одного боку, створюються безпрецедентні умови для розвитку 
міжнародного співробітництва в освітній сфері та появи нових інститутів освіти, з іншого, – з’являються різноманітні форми «освітнього 
імперіалізму». Обґрунтовано, що зменшення негативних наслідків глобалізаційних процесів на вітчизняну систему освіти вимагає реалізації дер-
жавної політики з формування інституційного простору, який дозволить підвищити якість вищої освіти, а також ефективно використовувати 
інтелектуальний капітал всередині країни та запобігти його відтоку за кордон.
Ключові слова: інтелектуальний капітал, глобалізація, національна система освіти, вища освіта.
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УДК 378.147:004.422.322
Ушакова Н. Г., Поминова И. И. Институциональные преобразования 

системы образования в эпоху глобализации
Целью статьи является исследование процессов формирования интеллек-
туального капитала, как определяющего конкурентного преимущества 
эпохи глобальной экономики знаний, на основе преобразований националь-
ных систем образования. Доказано, что усиление глобализационных тен-
денций в интеллектуальной сфере послужило причиной выхода процессов 
формирования и развития национальных интеллектуальных капиталов за 
национальные границы и преобразования их в составляющие глобального 
интеллектуального капитала. Обосновано, что современное структурно-
функциональное усложнение образовательной сферы является ответом 
национальных систем образования на вызовы глобализации. Доказано, что 
формирование гибридной глобальной системы образования, встраивание 
в которую требует трансформации национальных образовательных 
систем, имеет для них противоречивые последствия: с одной стороны, 
создаются беспрецедентные условия для развития международного со-
трудничества в образовательной сфере и формирования новых институ-
тов образования, с другой, – появляются  разнообразные формы «образо-
вательного империализма». Обосновано, что уменьшение отрицательных 
последствий глобализационных процессов на отечественную систему об-
разования требует реализации государственной политики по формиро-
ванию институциональной среды, которая позволит повысить качество 
высшего образования, а также эффективно использовать интеллекту-
альный капитал внутри страны и предотвратить его отток за границу.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, глобализация, националь-
ная система образования, высшее образование.
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Ushakova N. G., Pominova I. I. Institutional Transformations of Education 

System in the Era of Globalization
The article is aimed at studying the processes of formation of intellectual 
capital, as a definitive competitive advantage of the era of the global knowl-
edge economy, based on transformations of national education systems. It 
has been proven that increased globalization trends in the intellectual sphere 
led to the exit of the processes of formation and development of national in-
tellectual capital across national boundaries and to their transformation into 
constituents of the global intellectual capital. It has been substantiated that 
the current structural-functional complexity of education sphere is a response 
of national education systems to the challenges of globalization. It has been 
proven that the formation of a hybrid global education system, embedding 
in which requires the transformation of national educational systems, brings 
along contradictory effects for the latter: on the one hand, unprecedented 
conditions for the development of international cooperation in education 
along with formation of new educational institutions are being created, on 
the other, various forms of «educational imperialism» are appearing. It has 
been substantiated that reducing the negative effects of globalization pro-
cesses on the domestic education system requires implementation of the 
State policy on the formation of institutional environment that will enhance 
the quality of higher education, as well as the effective use of intellectual 
capital within the country and prevent its outflow abroad.
Key words: intellectual capital, globalization, national education system, 
higher education.
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Глобалізація перетворює світове господарство на 
цілісне середовище, в якому пов’язуються націо-
нальний і міжнародний рухи капіталу, інформації, 

трудових ресурсів тощо. Сучасний етап розвитку світо-
вої економіки пов’язаний з посиленням процесів глоба-
лізації в інтелектуальній сфері.

Дослідження інститутів формування інтелекту-
ального капіталу на глобальному рівні та особливостей 
ефективного його відтворення й використання націо-
нальними і світовим ринками є об’єктивною вимогою 
сучасної економіки. 

У вітчизняних і зарубіжних дослідженнях визна-
чилися основні проблеми глобалізації, частина яких 
тим чи іншим чином розкриває аспекти глобалізації 
інтелектуальної сфери: глобалізація науково-технічної 
сфери (Дж. Сорос, О. Пічкур, А. Філіпенко, Ф. Фукуяма); 
концепція глобальної освіти (Е. Егрон-Полак, С. Мо - 
торна, А. Панарін, М. Щелкунов та ін.); теоретико-мето-
дологічні основи конкурентної боротьби університетів 
(Ф. Альтбах, А. Гобс, Д. Ломбарді, Д. Салмі, Ф. Хірш та 
ін.); роль держави в нарощуванні конкурентних переваг 
вищої освіти в умовах глобалізації (Й. Ванг, Х. Грехем,  
Р. Гейгер, І. Фрумін та ін.) тощо.

Посилення глобалізаційних процесів в інтелектуаль-
ній сфері потребує дослідження інституційних механізмів 
формування інтелектуального капіталу глобального рівня 
на основі перетворень національних систем освіти. 

Мета статті полягає в дослідженні процесів фор-
мування інтелектуального капіталу як визначальної кон-
курентної переваги епохи глобальної знаннєвої економі-
ки на основі перетворень національних систем освіти. 

Процес глобалізації розпочався в 1960-х рр., а з 
1990-х рр. вступив у зрілу стадію, яка характеризується 
своєрідним «стиранням національних кордонів» у тор-
говельній, фінансовій, виробничій, інформаційній сфе-
рах. На перших етапах глобалізації інтеграційні тенден-
ції світового господарського середовища стимулювали-
ся, насамперед, розвитком світового інформаційного 
простору, глобальної фінансової системи, глобалізацією 
ринку праці. Для сучасного етапу характерне збіль-
шення фінансування наукової діяльності з боку всіх 
суб’єктів світової економіки, формування специфічної 
інфраструктури функціонування інтелектуального ка-
піталу глобального рівня, поява нових механізмів між-
народних партнерських відносин в освітньо-науковій 
сфері та ін. Усе це спричинило пенетраційну взаємодію 
елементів національних інтелектуальних капіталів між 
собою та створення відповідних міжнародних інсти-
тутів, які забезпечують ці процеси, тобто формування 
глобального інтелектуального капіталу. Ментальна гло-
балізація спричинює все більш відчутні трансформації 
та якісні зрушення в розвитку сучасного соціуму. Фор-
мується якісно нове «квантове суспільство» з уніфі-
кованою культурою та високою мобільністю [1, с. 37]. 
Інтелектуальний капітал, спроможний перетворювати 
інформацію та знання на матеріальний інноваційний 
продукт або послугу, сьогодні стає основним драйвером 
глобальної циркуляції інтелекту.

За своєю природою інтелектуальний капітал є більш 
інтернаціональним, ніж капітал фізичний. У сучасному 

світі ефективний розвиток наукових знань і винахідниць-
кої діяльності стає неможливим у суто національних ме-
жах (місце генерації основної маси новітніх технологічних 
ідей уже не обмежується виключно країнами – лідерами 
світового розвитку); формування значної кількості інно-
вацій для виробництва товарів і послуг заздалегідь розра-
ховане на міжнародне використання (перенесення вироб-
ництва товарів з найвищими стандартами якості до країн, 
в яких були відсутні умови для формування власного інте-
лектуального капіталу); результативність функціонування 
ключового інституту формування інтелектуального капі-
талу – системи освіти – усе більше залежить від активного 
використання в навчальному процесі новітніх досягнень 
науки й широкого обміну міжнародним досвідом навчан-
ня, викладачами та студентами. 

Отже, інтелектуальний капітал кожної країни в 
процесі формування та розвитку виходить за 
національні межі й перетворюється на складову 

глобального інтелектуального капіталу, специфічними 
властивостями якого є такі: неділима цілісність через 
взаємопроникнення національних інтелектуальних ка-
піталів; інтернаціоналізація процесу формування, роз-
витку й використання, що відбувається під активним 
впливом міждержавних інститутів; висока суперечли-
вість процесів відтворення.

Базовим інститутом формування інтелектуально-
го капіталу, інституційно-господарською платформою 
його розвитку є система освіти, насамперед її вищий 
рівень [2, с. 20]. Високий рівень сучасних технологій, що 
акумулюють у собі новітні досягнення інформаційної 
економіки, вимагає якісної загальноосвітньої підготов-
ки та значної питомої ваги фахівців з вищою освітою (не 
менш 40–60 %) у загальній чисельності зайнятого насе-
лення. Освіта сьогодні розглядається як одна з основних 
цінностей, без якої неможливий подальший розвиток 
інтелектуального капіталу в глобалізованій економіці, 
де відбувається постійна «циркуляція інтелекту» – по-
стійне переміщення інноваційного людського капіталу 
між різними країнами та організаціями з метою ство-
рення, розповсюдження та колективного використання 
знань, методів та технологій [3, с. 74]. 

Усе це вимагає від національних систем освіти 
відповідних викликам глобалізації інституційних пе-
ретворень, у результаті чого відбувається структурно-
функціональне ускладнення освітньої сфери. Однією з 
перших відповідей системи освіти на запити глобаліза-
ції стала інтернаціоналізація вищої школи, що представ-
ляє собою зближення вищих навчальних закладів різних 
країн, національних освітніх систем, навіть з подальшою 
інтеграцією в міжнародні інститути. Міжнародне спів-
робітництво перетворилося з побічної діяльності на-
вчальних закладів на невід’ємну частину їхньої стратегії, 
стало основою формування конкурентоспроможного в 
глобальному господарському середовищі інтелектуаль-
ного капіталу [4, с. 13]. 

Результатом процесів гомогенізації, формування 
масової культури, транснаціоналізації освітньої сфери 
стає формування гібридної глобальної системи освіти, 
вбудовування в яку вимагає трансформації національ-
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них освітніх систем з досить суперечливими наслідками. 
Глобалізація вищої освіти виглядає як процес формуван-
ня єдиного освітнього простору з відповідними, виро-
бленими домінуючими транснаціональними акторами, 
стандартами і регламентами, до яких змушені адаптува-
тися національні освітні системи [5, с. 36].

Отже, глобалізація інтелектуальної сфери є супер-
ечливим процесом. З одного боку, викори стання 
в освітньому процесі зарубіжних надбань роз-

виває здатність людини оцінювати явища з позиції ін-
шої людини, культури, соціально-економічної формації. 
Освітні послуги, отримані в системі наднаціональної 
освіти, дозволяють здійснювати професійну діяльність у 
різних країнах світу без потреби підтвердження дипломів 
та сертифікатів випускників зарубіжних університетів, 
що надає додаткові можливості успішно соціалізуватися 
в інших країнах; уможливлюється розвиток дистанцій-
ного навчання та створення віртуальних університетів. 

Водночас формування наднаціональної освіти 
посилює конкуренцію в освітній сфері, збільшує ризик 
втрати вищою школою національних академічних цін-
ностей, інтенсифікує процеси «відпливу умів» за кор-
дон, породжує різноманітні форми «освітнього імпері-
алізму». Наприклад, перемога в боротьбі за іноземних 
студентів дозволяє вирішувати лідерам міжнародного 
освітнього ринку кілька проблем: 
 поперше, дефіциту студентів, пов’язаного з 

демографічною кризою у власних країнах (фі-
нансування університетів Німеччини напряму 
пов’язане з чисельністю в них студентів); 

 подруге, це сприяє покращенню позицій уні-
верситетів країни в міжнародних рейтингах 
(частка зарубіжних студентів має складати що-
найменше 5 %), що в подальшому також відби-
вається на розмірах державного фінансування 
та збереженні репутації країни як провайдера 
високоякісної вищої освіти; 

 потретє, значно збільшуються розміри фінан-
сових надходжень до університетів та економік 
цих країн (за статистикою, іноземний студент ви-
трачає приблизно п’яту частину власних коштів у 
країні перебування на навчання і чотири п’ятих – 
 на проживання, харчування, розваги тощо). 

У США вища освіта – п’ята в грошовому обчис-
ленні стаття експорту американської економіки, яка 
інколи перевищує обсяг надходжень від експорту зброї.  
В Австралії освітня галузь є третім найбільшим дже-
релом бюджетних надходжень в економіку країни [6].  
У 2014 р. канадський уряд визнав міжнародну освіту 
ключовим фактором у створенні нових робочих місць та 
покращенні добробуту та планує до 2022 р. вдвічі збіль-
шити кількість іноземних студентів – до 450 тис. осіб. 
Це приведе до зростання витрат іноземних студентів у 
країні до 16,1 млрд дол. і дозволить створити в Канаді, 
щонайменше, 86,5 тис. нових робочих місць [7]. 

У цьому аспекті найбільшим ризиком для систем 
вищої освіти більшості європейських країн з нижчим 
рівнем життя є загроза залишитися без власних сту-
дентів: у Болгарії, наприклад, на 59 тис. випускників 

болгарських шкіл 2014 р. у вищих навчальних закладах 
пропонувалося 77 тис. місць (у 2015 р. чисельність ви-
пускників взагалі складала 35 тис. осіб); схожа демогра-
фічна ситуація в інших країнах [8]. 

Інформатизація та глобалізація формують сьогодні 
нову інституційну форму в системі освіти, яка базується 
на концентрації світових освітньо-наукових досягнень 
і доступній для багатьох формі передачі цих знань – 
дистанційній. Її розвитку сприяють віртуальні курси, 
університети та академії, віртуальні бібліотеки, елек-
тронні ресурси. У ряді країн (Китай, Латвія, Нідерланди, 
Алжир, Великобританія, Туреччина та ін.) від 10 до 25 % 
студентів отримують освіту в закладах дистанційного 
навчання. У 2012 р., згідно з результатами досліджен-
ня Babson Survey Research Group, 32 % студентів вищих 
навчальних закладів США (понад 6,7 млн) пройшли 
хоча б один курс дистанційного навчання, а 65 % амери-
канських ВНЗ увели дистанційне навчання в стратегію 
свого розвитку. Затребуваність дистанційного онлайн-
навчання підтверджується реєстрацією наприкінці 2014 р. 
близь ко 3 млн користувачів проекту дистанційного он-
лайн-навчання edX (сумісний проект Гарвардського уні-
верситету і Массачусетського технологічного інституту, 
запущений у травні 2012 р.) і 1 млн слухачів (серед яких 
13 тис. – українці) на курси Coursera [9]. 

Відмітними рисами такого навчального процесу є 
гнучкість, адаптивність, модульність, економіч-
на ефективність, орієнтація на споживача, вико-

ристання передових комунікаційних та інформаційних 
технологій, що створює умови для розвитку світового 
освітнього простору та об’єднання світового інтелекту-
ального ресурсу. З точки зору формування «з нуля» ви-
сокоякісного інтелектуального капіталу онлайн-освіта 
навряд чи може бути конкурентом класичному універ-
ситету (дослідницьку, виховну і, тим більш, культурну 
функції вона виконувати не в змозі), але як інновацій-
ний та недорогий засіб розповсюдження знань на широ-
ку аудиторію може стати важливим інститутом розвит-
ку безперервного навчання.

Основними ризиками цієї форми трансграничної 
освіти є посилення гегемонії англо-американської акаде-
мічної системи вищої освіти, що підтверджується таки-
ми даними: компанія Coursera пропонує 535 курсів з різ-
них дисциплін і тільки 24 % з них розроблені поза США, 
Канади, Великобританії або Австралії. EdX пропонує 91 
курс, з яких тільки 19 створені не в американських або 
англійських університетах [10, с. 10]. Розроблені курси 
спираються на американські підходи в освіті, список лі-
тератури, як правило, включає роботи американських 
та західних авторів, які домінують у впливових науко-
вих журналах, доступні англійською мовою. Англійська 
мова стала майже одноосібною в професійній комуні-
кації та використовується як мова МООС, що надалі 
розповсюджує методологічні й інтелектуальні підходи 
академічної культури англомовного світу та призводить 
до втрати національної ідентифікації. З іншого боку, 
саме через глобальний інтелектуальний рух національні 
системи освіти і науки отримують можливість оцінити 
ефективність своєї діяльності. 
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Отже, посилення процесів глобалізації спричини-
ло зміну ціннісних орієнтацій освіти, в основі якої вже 
не стільки національні традиції, скільки інтернаціональ-
ні уяви та потреби світового товариства. Стало зрозу-
мілим, що освітні системи, які зберігають винятково 
традиційні форми передачі знань і не враховують вплив 
інтегративних та глобалізаційних процесів, відтворю-
ють у своїх національних системах загальноцивілізацій-
не відставання. Від адекватного впровадження в процес 
освіти глобалізаційних складових залежить якість інте-
лектуального капіталу – основної конкурентної пере-
ваги нації в знаннєвій економіці, та, по суті, майбутнє 
самої національної системи вищої освіти. Це вимагає від 
кожної країни розробки власної стратегії реагування на 
виклики глобалізації. Держава, незважаючи на постій-
не зростання частки ринкового регулювання на ринку 
освітніх послуг, залишається провідним суб’єктом про-
ведення освітньої політики, визначаючи генеральні цілі 
освіти і механізми їх реалізації. 

Становлення економіки знань та посилення гло-
балізаційних процесів вимагає від компетент-
них державних органів визначення, гармонізації 

та затвердження нормативно-правового забезпечення 
у сфері вищої освіти з урахуванням вимог міжнарод-
ної та європейської систем стандартів та сертифікації. 
Впровадження зарубіжних освітніх зразків та практик, 
їх освоєння або відторгнення залежить від поставлених 
завдань, можливостей (існуюча система вищої освіти 
з інфраструктурою), історичних традицій (академізм, 
фундаменталізм) кожної національної системи освіти.

Посилення ризику невикористання сформованого 
в країні інтелектуального потенціалу (зайнятість людини 
в іншій сфері залишає невикористаними отримані в сис-
темі вищої освіти знання) потребує більшої відповідно-
сті результатів освітньої діяльності запитам національ-
ного господарства, що вимагає від держави наукового 
прогнозування змін переліку спеціальностей та сфер за-
йнятості. Для зупинення відтоку висококваліфікованих 
спеціалістів та науковців за кордон, що стало наслідком 
дисипації грошової та академічної ренти в Україні протя-
гом останніх десятиліть, необхідні консистентні транс-
формації в освітній, соціальній та економічній сферах.

Загальносвітовим трендом інституційних пере-
творень національних систем вищої освіти є створен-
ня лідерських дослідницьких університетів та розви-
ток інтернаціоналізації їх діяльності через підвищення 
академічної мобільності професорсько-викладацького 
складу вишів, зростання кількості іноземних студентів, 
проведення наукових розробок сумісно з провідними 
світовими науковими центрами, впровадження спіль-
них освітніх програм тощо. Таку практику модернізації 
та розвит ку національних систем освіти використову-
ють Німеччина, Франція, Японія, Австралія, Китай та ін. 
Більшість українських вищих навчальних закладів тим 
чи іншим способом уже стали суб’єктами міжнародної 
діяльності, однак рівень такої участі незначний. Лідери 
вітчизняної системи вищої освіти відзначаються присут-
ністю в кількох топових світових рейтингах, однак місця 
є доволі низькими. Підвищення якості надаваних освіт-

ніх послуг потребує розширення бюджетного фінансу-
вання вищої освіти України, що в нинішній економічній 
ситуації майже неможливо. Ефективним, на наш погляд, 
може стати застосування селективної стратегії розвитку 
вищої школи [11], яка полягає в активній інституціональ-
ній та матеріальній підтримці державою конкурентних 
на світовому ринку університетів, які потенційно спро-
можні виконувати функцію формування національного 
інтелектуального капіталу світового рівня і в перспек-
тиві представляти країну на глобальному ринку освітніх 
послуг. Високоякісний інтелектуальний капітал немож-
ливий без його глобальної спрямованості, що вимагає 
реформування національної системи його відтворення з 
участю міжнародних інститутів у цьому процесі.

ВИСНОВКИ
Сучасний етап розвитку світової економіки по-

в’язаний з процесами глобалізації в інтелектуальній сфе-
рі, під впливом чого формується інтелектуальний капі-
тал глобального рівня. Цьому сприяють інституційні пе-
ретворення у сфері освіти, насамперед вищої, у резуль-
таті яких відокремлений розвиток національних освітніх 
систем змінюється на їх кооперацію та інтеграцію. Сьо-
годні настав той момент історичного розвитку світової 
системи вищої освіти, коли національна відокремленість 
вишів усе більше вступає в конфлікт з наслідками та пер-
спективами інтернаціоналізації та глобалізації. 

Підготовку висококваліфікованих мобільних фа-
хівців спроможна забезпечити тільки така національна 
освітня система, в основі якої лежить цілісне її включен-
ня в процеси міжнародної інтеграції освіти. Водночас 
процеси формування наднаціональної освіти посилюють 
конкуренцію в освітній сфері, збільшують ризик втрати 
вищою школою національних академічних цінностей, ін-
тенсифікують процеси «відпливу умів» за кордон, поро-
джують різноманітні форми «освітнього імперіалізму». 
Зменшення негативних наслідків глобалізаційних про-
цесів на вітчизняну систему освіти вимагає відповідної 
державної освітньої політики, що потребує подальших 
досліджень в цьому напрямку. Активізація процесів інте-
грації вітчизняної системи освіти в глобальний науково-
освітній простір, яка є об’єктивною вимогою глобальної 
знаннєвої економіки, має відбуватися шляхом реалізації 
державної політики з формування інституційного про-
стору, який дозволить ефективно використовувати інте-
лектуальний капітал всередині країни та запобігти його 
відтоку за кордон.                     
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