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Анотація: У статті проаналізовано та розкрито сучасну парадигму поглядів на студентів як на важливий компонент інтелек-

туального капіталу економіки знань та університету. Окреслена тенденція переходу вищої освіти від соціальної функції 

держави до виробника інтелектуального продукту в глобальній економіці знань. В умовах глобальної конкуренції у науко-

во-освітньому просторі в університети мають співробітничати не лише в режимі міжнародної конкуперації, але й надання 

студентам всього комплексу компетенцій, що потрібні для професійного розвитку. 
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Вступ. Після завершення ІІ світової війни, особливо у 

1950-60-і роки, в США та Великобританії університети 

розглядалися як місце просування національних цінно-

стей, капіталістичної демократії та інших ідеологічних 

вимірів на противагу «червоній загрозі», що сприяло 

підтримці державою зростання кількості студентів. 

Однак після студентських протестів 1968 року на гу-

манітарних факультетах у Великобританії університети 

почали втрачати статус радника уряду [7]. Масифікація 

вищої освіти змінила ставлення урядовців разом з тра-

нсформацією елітарності університетів. 

Домінування університетів США та їх випускників 

не є дивним, адже з 1954 по 1979 витрати університетів 

країни на НДДКР зростали в середньому на 8,1% що-

року, а в наступні 25 років до 2004 зростання уповіль-

нилося до 5% на рік, що було вище ніж темпи зростан-

ня економіки в ці періоди [33]. Однією з реакцій ЄС 

стала Програма навчання протягом життя, що запрова-

джена у 2006 році в якості каталізатора структурних 

перетворень через підтримку розвитку політик, коопе-

рації та мобільності в межах союзу [9]. Значна частка 

компонентів програми спрямована на забезпечення 

міжнародної мобільності студентів, якими протягом 

життя є всі професіонали, наприклад, програми 

Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, Jean Monnet. 

Конкуренція пронизує всю систему освіти, адже не 

лише університети конкурують за студентів чи профе-

сорів, але й академічні працівники конкурують між 

собою за дослідницькі фонди чи інші привілеї. Рамки 

вдосконалення досліджень у Великобританії та Німеч-

чині спираються на принцип заохочення конкуренції 

індивідуальних дослідників та університетів за держа-

вне фінансування. Призначенням Болонського процесу 

є забезпечення конкурентоспроможності Європейсько-

го простору вищої освіти в умовах зростання мобіль-

ності людей та поширення доступності знань [7]. Єв-

ропа була вимушена розпочати його через відставання 

від американської вищої освіти, демографічні перспек-

тиви, необхідність відбору найкращих іноземних та-

лантів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед 

нещодавніх публікацій слід виокремити ті, що стосу-

ються дослідження тенденцій міжнародної мобільності 

студентів, або поглядів студентів на університети сві-

тового класу, однак вони мало звертають уваги на фун-

даментальні чинники трансформацій, що відбуваються 

в сучасних умовах [6; 30]. Одночасно дослідники нама-

гаються скласти соціологічне бачення студентів, що 

мігрують для отримання освіти [16]. Інші вивчають 

окремі аспекти життєдіяльності у студентські роки, 

наприклад проживання, що також є важливим [31]. 

Частина дослідників намагаються проводячи порівня-

льні дослідження знайти фактори та досвід для удоско-

налення діяльності вітчизняних ВНЗ за умови зростан-

ня рівня світової конкуренції [34]. Одним з актуальних 

є дослідження впливу глобалізаційних процесів на фо-

рмування науково-інформаційного суспільства в кон-

тексті підготовки кадрів вищої кваліфікації [35]. Однак 

у значній кількості сучасних публікацій автори, особ-

ливо з України та Східної Європи, досі уникають по-

няття інтелектуальний капітал, що в провідних джере-

лах набуває популярності як таке, що найкращим чи-

ном характеризує результати і особливості діяльності 

університетів світового класу [4; 7; 33; 22]. 

Метою статті є узагальнення теоретико-прикладних 

аспектів трансформації поглядів на студента в системі 

вищої освіти в умовах глобальної конкуренції у науко-

во-освітньому просторі в економіці знань. Робота спи-

рається на матеріали провідних журналів та міжнарод-

них організацій у сфері вищої освіти. Методологічною 

основою дослідження є системний метод пізнання еко-

номічних явищ та процесів, методи: теоретичного уза-

гальнення, абстракції, аналізу та синтезу, еволюційний. 

Викладення основного матеріалу дослідження. 

Студент як інтелектуальний ресурс. До освітніх фу-

нкцій вищої освіти в економічно розвинених країнах 

відносять такі: вчити студентів розуміти та вдоскона-

лювати теорії, методи та галузі знань; робити внесок у 

покращення культури та розвиток особистостей; готу-

вати студентів до роботи та інших сфер життя шляхом 

закладання основ знань та допомагати їм розуміти та 

набувати типових правил та інструментів, що потрібні 

для професійного життя; виховувати спроможність 

кидати виклики усталеним практикам шляхом форму-

вання скептичного та критичного ставлення, спромож-

ності виконання нечітких завдань та схильності до ін-

новацій [29]. Тому одним з викликів, що постає перед 

університетами та освітніми системами в умовах маси-

фікації освіти, перетворення її на галузь промислового 

виробництва, є адекватне реагування на зміни умов 

фінансового аспекту діяльності. 

Окрему увагу привертає необхідність поглиблення 

спеціалізації університетів за основними видами діяль-

ності як реакція на виклики інтернаціоналізації діяль-

ності та глобалізації економіки знань, що вимагає пе-

редачі супутніх видів діяльності соціальним партнерам. 

Надихаючись досвідом Франції, де студентські кафе, 

гуртожитки, бібліотеки та заклади рекреації та спорти-
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вні центри, центри кар’єри не є частиною університету, 

в Китаї наприкінці 1999 року започаткували поширен-

ня процесів соціалізації послуг з матеріально-тех-

нічного забезпечення (соціалізація логістики як процес 

залучення соціальних партнерів до забезпечення діяль-

ності університету) [32]. Це дозволяє університетам 

концентруватися на освітній та дослідницькій діяльно-

сті одночасно заходячись у взаємодії з соціальними 

партнерами, демонструючи можливості, що створю-

ються університетами. 

Привертає увагу модель університету як фабрики, 

що споживає вхідні ресурси (матеріали, енергія, транс-

порт тощо), виробляє проміжну та кінцеву продукцію, 

а також здійснює забруднення навколишнього середо-

вища [18]. Проміжною продукцією, інтелектуальним 

ресурсом, є статті, книжки, дослідники, викладачі та 

студенти, які певний час знаходяться на шляху до про-

фесіоналізму. Тоді як кінцевими продуктами слід розг-

лядати друковану продукцію, професіоналів та випуск-

ників з різними рівнями компетенцій. 

Хоча вища освіта ще значно залежить від націона-

льних урядів, втім виокремлюють тенденцію її відо-

кремлення від країни, яке набуває таких проявів як: 

1) фінансування (недостатнє державне фінансування 

штовхає ВНЗ шукати зовнішні джерела та студентів); 

2) міжнародні навчальні програми (ВНЗ віртуально чи 

фізично виходять за національні кордони); 3) дослід-

ницька діяльність (покладається на міжнародне фінан-

сування та кадри); 4) міжнародна акредитація (приваб-

лює не лише ВНЗ, але й акредитуючи інституції) [22]. 

Ця тенденція засвідчує розгортання процесу пере-

ходу вищої освіти від соціальної функції держави до 

виробника інтелектуального продукту в глобальній 

економіці знань. Вона підтверджується аналізом про-

цесів корпоратизації університетів в розвинених краї-

нах, який серед ключових тенденцій виявив відносне 

зменшення обсягів державного фінансування у порів-

нянні з набором студентів [24].  

Обмеження державного фінансування вищої освіти 

призводить до зростання розмірів академічних груп, 

що негативно впливає на якість освітнього досвіду сту-

дентів, знижує ступінь засвоєння навчальних матеріа-

лів та зменшує рівень мотивації та успішного завер-

шення навчання [11]. Завеликі розміри студентських 

груп негативно впливають на розвиток та засвоєння 

компетенцій, особливо коли йдеться про вирішення 

проблем та критичне мислення. У великих групах ви-

кладачі тяжіють до фактологічних знань, а не розвитку 

навичок, зокрема комунікаційних та креативних якос-

тей [2]. Таке ставлення дійсно призводить до підготов-

ки лише інтелектуального ресурсу, до якого інші 

суб’єкти мають додавати компетенції для отримання 

бажаного результату. 

Студенти (випускники) як інтелектуальний капі-

тал. Університетські дослідження та пов’язані з ними 

види діяльності впливають на сучасну економіку різ-

ними шляхами, серед яких виокремлюють постачання 

цінного людського капіталу, що втілений у студентах 

та академічних працівниках [25]. До показників вимі-

рювання національного інтелектуального капіталу від-

носяться також й ті, що стосуються студентів [4]. Люд-

ський капітал при цьому розглядається як компонент 

інтелектуального капіталу економічних суб’єктів. На 

прикладі університетів Тайваню було встановлено, що 

у структурі інтелектуального капіталу університету 

34% займає людський капітал, з яких 27% – це студен-

ти та випускники [17]. Очевидно, що в різних країнах 

ця частка може варіюватися, але вряд чи кардинально. 

В концепції потрійної спіралі підприємницький 

університет, який займає проактивну позицію у засто-

суванні та створенні знання, діє в інтерактивному ре-

жимі, є ключовим [10]. Студенти такого університету є 

не лише наступним поколінням професіоналів, але й 

готуються стати підприємцями, для чого використову-

ються різноманітні програми з підприємництва та ін-

кубування, нові освітні модулі. Підприємницький уні-

верситет є одним з суб’єктів, який створює нові техно-

логії та їх трансфер, перетворюючись з джерела нових 

ідей для фірм на джерело формування нових фірм. 

Вважається, що концепцію «підприємливого науко-

вця» запровадив соціолог науки Бен Давід, як наслідок 

«професіоналізації», поглиблення спеціалізації в науці 

[1]. Підприємливим науковцем він називає академічно-

го науковця, який проводить масштабні дослідження 

разом зі студентами магістерського рівня та аспіранта-

ми в умовах їх професійного адміністрування, вклю-

чаючи платню за дослідження. В результаті тенденція 

зі зростання кількості університетських патентів, що 

розпочалася в США у другій половині 1970-х та сти-

мульована законом Бея-Доула у 1980-му та законом з 

трансферу технологій у 1986-му роках, проявилася і в 

країнах Європи пізніше [8]. 

Розглядаючи інтелектуальний капітал в якості осно-

вного в структурі активів університету в Австрії їх зо-

бов‘язали складати баланси знань [15]. З 26 ключових 

показників балансу знань, 6 напряму пов’язані з харак-

теристиками студентів. Запровадження балансу знань у 

структурі звітів університетів розглядалося досить ске-

птично, але з часом призвело до зрушень у внутрішній 

структурі управління, а більш очевидні результати слід 

очікувати у довгостроковому періоді. Свідченням цьо-

го є результати реформ, що відбувалися в Австрії з 

2002 року [15]. Відбувається реструктуризація балансу 

стейкхолдерів, перетворення університетів на організа-

цію, яка задовольняє потреби студентів, економіки 

знань та суспільства, відбувається виховування свідо-

мості щодо необхідності прозорості діяльності органі-

зацій, що функціонують за кошти держави. 

Поглиблення спеціалізації університетів вимагає ро-

звитку співробітництва, яке в залежності від націона-

льних економічних інтересів може набувати самих різ-

них форм. Американські університети, що спеціалізу-

ються на такій проблематиці як нанотехнології, демон-

струють приклади того, як слід співробітничати. За 

підтримки Національного фонду науки та Департамен-

ту громад та економічного розвитку штату Пенсильва-

нія наприкінці 2008 було створено Національний центр 

знань з кар’єри та застосування нанотехнологій, а всі 

його 500 студентів з різних університетів успішно пра-

цевлаштувалися [12]. 

Досить часто в процесі взаємодії в межах галузевих 

мереж їх учасниками поєднуються такі види діяльності 

як освітня та обмін знаннями, адже компанії, що ство-

рені університетами, досить активно залучають до сво-

єї діяльності студентів, які не лише навчаються, але і 

виконують певні завдання. При цьому університетські 
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компанії поєднуючи внутрішні знання та зовнішні ви-

моги досить гнучко реагують на потреби аутсорсинго-

вих клієнтів. Університети часто є суб’єктом, який по-

єднує ТНК та дослідницькі організації, що працюють у 

певній темі [19]. 

Ключовими показниками успішності комерційної 

діяльності університетів визначають такі як: кількість 

студентів, сукупний обсяг, витрат на НДДКР, фінансу-

вання промисловістю, академічна якість та загальний 

рівень патентування в університеті [21]. Хоча окресле-

ні чинники вже стали хрестоматійними, зауважимо, що 

в залежності від галузевої спеціалізації, університети 

можуть мати відхилення у патентній активності, але 

захищати нові знання іншими інструментами захисту 

об’єктів інтелектуальної власності. Університети реалі-

зують перетікання нових знань в межах регіональних, 

національних та міжнародних інноваційних систем й 

іншими каналами, зокрема в ході освітнього процесу 

навчаючи та тренуючи студентів, проводячи прикладні 

НДДКР, створюючи спін-оффи. 

На подальший професійний успіх впливає позанав-

чальний досвід, який студенти можуть здобувати у 

різного роду наукових парках чи окремих проектах. 

Доказ знаходимо у авіакосмічній галузі Росії, де випус-

кники МДТУ ім.Баумана, що брали участь у роботі 

Молодіжного космічного центру, практично всі пра-

цювали за спеціальністю (84%), на відміну від випуск-

ників, які цього не робили (57%) [23]. Так інвестиції 

країни в освіту громадян, значним чином виграючи від 

інтеграції освітньої та наукової діяльності університе-

тів, стають більш ефективними. Однак, як доводять 

дослідники, на успішність професійної кар’єри впли-

ває чимало позауніверситетських чинників, які можна 

стисло викласти наступним чином [29]: 

– різні соціо-біографічні передумови студентів та ви-

пускників; 

– відмінності у навчанні до та за межами університет-

ського навчання; 

– різниці у поведінці під час проходження курсу уні-

верситетського навчання; 

– відносна автономія у переході від вищої освіти до 

зайнятості; 

– незалежний вплив освіти на перші кар’єрні кроки; 

– особливості регіональних та галузевих ринків праці. 

Проектний підхід охоплює до 20% глобальної еко-

номічної діяльності, а 22% світового ВВП спрямову-

ються на формування валового капіталу проектними 

методами [5]. Як обґрунтовують австралійці, на прик-

ладі освіти управлінню проектами, в навчальний про-

цес мають бути долучені різні стейкхолдери, враховані 

їх політики та пріоритети. Суб’єкти, включаючи ринок 

праці (мають бути ідентифіковані потреби, тенденції, 

виклики, забезпечений зворотній зв'язок між компанія-

ми та студентами), професійні організації (національні 

та міжнародні, асоціації випускників тощо) мають 

окреслити рамки компетенцій, та університети (мають 

визначити місію та стратегію освітніх програм, політи-

ку управління якістю), мають співробітничати для 

отримання очікуваного результату з урахуванням ви-

мог акредитуючих організацій. Саме студентство, на-

вчання в університеті, також має розглядатися як інве-

стиційний проект з тривалим терміном реалізації. 

Суперечності та виклики. В університетській на-

вчальній діяльності переважає гносеологічний підхід, 

адже тут наголос робиться передусім на процесі взає-

модії студента та викладача у пошуку першим нових 

компетенцій, знань. Студенти шукають передусім не 

знання, але шляхи його компетентного застосування в 

суспільній практиці. Однак, у дослідницькій діяльності 

університетів переважає епістемологія, яка спрямована 

на пошук дійсного знання з його структурою, функція-

ми та внутрішнім розвитком. 

Неструктуровані, які ще називають неявними, знан-

ня слід розглядати саме тим об’єктом, для отримання 

якого студенти університету потребують контакту з 

викладачем [14]. У відповідь на такий виклик універси-

тети вдаються до формування різноманітних віртуаль-

них спільнот, мереж з різноманітними центрами зміс-

товних знань, що розглядаються в якості прототипів 

інтелектуальних нейронних мереж. Для отримання 

ефективних результатів в університетах має панувати 

дух експериментування з поєднання традиційних форм 

навчання та новітніх, активних інструментів, зокрема 

досягнень ІКТ та програмного забезпечення, які мо-

жуть зменшувати залежність навчального процесу від 

постійного контактування викладача та студентів. 

Професори все частіше надають перевагу дослідни-

цькій діяльності, а не викладанню, делегуючи повно-

важення асистентам, які отримують відносну свободу у 

виборі форм та інструментів проведення практичних 

занять, оцінюванні студентів та акцентування уваги на 

змісті [3]. Так професори засвідчують ідентифікацію 

себе з інтелектуальним капіталом, що є гарним прикла-

дом для студентів, який втім потребує визначення меж. 

Цивілізаційно-культурний вимір також впливає на 

студентів. Наприклад, культура Китаю, що ґрунтується 

на конфуціанстві, перешкоджає розвиткові абстрактно-

го мислення, а відтак гальмує творчість людини [28]. 

Хоча китайські студенти, що навчаються закордоном, 

більшою мірою намагаються розвинути творчі здібнос-

ті, що робить їх затребуваними на внутрішньому рин-

ку. Разом з тим, філософія інь та янь, яка глибоко про-

низує культуру країн східної Азії, сприяє розвитку 

конкуперації (кооперації в конкуренції) на відміну від 

полярних поглядів, що намагаються чітко розмежувати 

добро та зло. Тому в цих країнах є ґрунтовні передумо-

ви синкретичного поєднання кооперації та конкуренції 

за отримання ренти з знань [20]. 

В Європі тривають дебати між спеціалістами та 

практиками в освіті. Частина стверджує, що для зрос-

тання конкурентоспроможності економіки освіта та 

дослідження повинні спиратися на ринкові принципи 

(конкуренція між студентами, закладами освіти, викла-

дачами, дослідниками та освітніми системами), тому 

для забезпечення якості та ефективності освіти скрізь 

слід спиратися на принципи стандартизації та підзвіт-

ності як результат впливу англо-саксонських країн [27]. 

Прикладом глобального руху щодо освітніх реформ є 

програма ОЕСР щодо міжнародного оцінювання сту-

дентів, яка часто називається основним інструментом 

оцінювання якості національних освітніх систем [13]. 

Інша частина називає такі принципи контрпродуктив-

ними, адже найбільш важливими для забезпечення 

конкурентоспроможності називаються такі компетен-

ції як гнучкість, міжперсональні навички, креативність, 

схильність до ризику, які необхідні для розвитку інно-
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вацій [27]. Так виникає парадокс, коли для забезпе-

чення конкурентоспроможності системи освіти мають 

спиратися на меншій конкуренції [26]. 

Реалізація функцій вищої освіти має розглядатися 

різнобічно. Зокрема пропонуються такі комплекси ди-

хотомій між академічним та професійним у вищій осві-

ті, які стосуються студентства, а саме: підготовка сту-

дентів до їх перетворення на вчених vs розуміння та 

використання результатів академічної діяльності в 

практичній діяльності за межами університету; акцент 

на передачу студенту основ професійних знань vs наго-

лосу на безпосереднє вдосконалення всього необхідно-

го знання [29]. 

Висновки. Університети світового класу еволюцій-

но трансформували погляди на своїх студентів, в яких 

вбачається не стільки інтелектуальний ресурс, але ін-

телектуальний капітал, який здатний приносити ко-

ристь не лише економіці, суспільству чи громаді, а й 

університетові. Саме цьому розумінню підпорядкову-

ються пов’язані зі студентом види університетської 

діяльності від управління якістю навчання, участі у 

проектах, дослідженнях до підтримки постійного 

зв’язку зі своїми випускниками. Саме випускники най-

частіше стають донорами, які наповнюють цільові фо-

нди ендаументу. Нарощування обсягів інтелектуально-

го капіталу університетами США змушує інші країни 

вдаватися заходів щодо трансформації національних 

освітніх політик, зокрема щодо студентів. 

Поглиблення суспільного поділу праці призводить 

до розвитку спеціалізації університетів та освітніх про-

грам, але й до усвідомлення необхідності співробітни-

цтва між університетами. Основною метою співробіт-

ництва є не лише розгортання його в режимі конкупе-

рації, але й надання студентам всього комплексу ком-

петенцій, що потрібні для успішного професійного 

розвитку, пріоритетам, що обрані самим студентом. 
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Ilnytskyy Denys O. Global competition in scientific and educational sphere: evolution of student outlook. 

Abstract: Paper examines the current paradigm and reveals views on students as an important component of intellectual capital for 

knowledge economy and university. It outlines the tendency of transition higher education from social function of the state to the 

manufacturer of intellectual products in the global knowledge economy. In terms of global competition in scientific and educational 

space universities should cooperate not only in the mode of international coopetition, but also provide students with all complex 

competencies necessary for professional development. 
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Ильницкий Денис Александрович. Глобальная конкуренция в научно-образовательном пространстве: эволюция 

взгляда на студента 

Аннотация: В статье проанализировано и раскрыто современную парадигму взглядов на студентов как на важный компо-

нент интеллектуального капитала экономики знаний и университета. Очерчена тенденция перехода высшего образования от 

социальной функции государства к производству интеллектуального продукта в глобальной экономике знаний. В условиях 

глобальной конкуренции в научно-образовательном пространстве в университеты должны сотрудничать не только в режиме 

международной конкуперации, но и предоставления студентам всего комплекса компетенций, необходимых для професси-

онального развития. 
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