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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СФЕРИ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Анотація. У статті розглянуто причини поширення та особливості сучасного розвитку сфери інтерна-

ціональної вищої освіти. Розглянуто політику різних країн щодо участі у сфері інтернаціональної вищої осві-

ти. Автор дослідила процеси формування експорто- та імпортоорієнтованих регіонів, визначила стратегію 

розвитку для вітчизняних вищих навчальних закладів у сфері інтернаціональної вищої освіти.
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Summary. In the article the author detects the causes of expansion of the international higher education sphere 

and features of its development, describes policies of different countries in the sphere of international higher education, 

analyzes the process of formation of export-orientated and import-orientated regions and shows the strategic policy for 

the development of higher education institutions in this sphere.
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Постановка проблеми. Посилення економіч-

них, політичних і культурних взаємозв’язків між 

різними країнами обумовлює існування стійкої 

тенденції зростання контингенту іноземних сту-

дентів у світі. Загальний ландшафт інтернаціональ-

ної вищої освіти зазнає істотних змін, пов’язаних з 

розвитком процесів комерціалізації, поширенням 

складу учасників цієї сфери, виникненням нових 

методів надання послуг внаслідок безперервного 

вдосконалення технологій. Усі ці процеси обумов-

люють необхідність висвітлення основних законо-

мірностей формування сфери інтернаціональної 

вищої освіти та визначення стратегічних напрям-

ків розвитку для вітчизняних ВНЗ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Захід-

ні вчені (Пітер Скотт, Філіп Елтбеч, Грант Хар-

мон та інші) дослідили цілу низку питань сто-

совно процесів інтернаціоналізації вищої освіти 

в світі, зокрема: вплив на чисельність студентів 

демографічних факторів; аспекти, пов’язані з 

переходом країн до масових систем вищої освіти; 

проблеми доступності та якості вищої освіти в 

інтернаціональному масштабі; питання трансат-

лантичної кооперації у сфері вищої освіти [1; 

2; 3]. Вітчизняні вчені (Т. М. Боголіб, Н. І. Вер-

хоглядова, П. М. Куліков, С. М. Ніколаєнко та 

інші) також розглядали проблеми, пов’язані з 

інтернаціональною вищою освітою. Досліджен-

ня українських вчених проводились, як правило, 

в контексті питань формування єдиного загаль-

ноєвропейського освітнього простору, участі 

країн у Болонському процесі. Залишилися поза 

увагою вчених і потребують розкриття питання, 

пов’язані з утворенням експортоорієнтованих та 

імпортоорієнтованих регіонів у сфері інтернаці-

ональної вищої освіти, визначенням потенціалу 

країн-учасниць, формулюванням стратегічного 

курсу для українських вищих навчальних закла-

дів у сфері інтернаціональної вищої освіти.

Метою статті є аналіз особливостей форму-

вання сучасної сфери інтернаціональної вищої 

освіти, висвітлення основних тенденцій і політи-

ки інших країн у цій галузі, а також визначення 

стратегії розвитку для вітчизняних ВНЗ.

Виклад основного матеріалу. Кількість сту-

дентів, які отримують вищу освіту за кордоном, 

неухильно збільшується. Чисельність іноземних 

студентів у світі досягла відмітки 3,3 млн. осіб, що 

істотно перевищує загальний студентський кон-

тингент у багатьох окремо взятих країнах (рис. 1).

Рис. 1. Співвідношення чисельності студентів 

у деяких країнах із контингентом іноземних 

студентів у світі (контингент іноземних 

студентів у світі = 100 %) [4]

Тому на сьогодні слід говорити про форму-

вання структури глобальної сфери інтернаціо-

нальної вищої освіти, учасниками якої висту-

пають: студенти, які отримують вищу освіту за 

кордоном; вищі навчальні заклади (далі ВНЗ), що 

надають освітні послуги (шляхом як безпосеред-

нього навчання іноземних студентів у країні, так 

і за допомогою використання програм дистанцій-

ного навчання, відкриття філій в інших країнах); 

держави в цілому (через визначення законодавчих 

норм, участь у фінансуванні вищої освіти).

Основними причинами формування гло-

бальної сфери інтернаціональної вищої освіти, 

зростання чисельності іноземних студентів у сві-

ті є: відмінності якості вищої освіти і, відповід-

но, престижності ВНЗ різних країн; кращі пер-

спективи працевлаштування і заробітків у разі 

закінчення престижних ВНЗ; недостатній рівень 
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пропускної можливості ВНЗ азіатських і афри-

канських країн; поширення програм інтернаці-

ональної мобільності.

Вибір студентами країни навчання визна-

чається впливом цілої низки факторів: співвід-

ношенням показників якості та вартості під-

готовки, співвідношенням доходів населення в 

різних країнах, наявністю програм фінансової 

підтримки для іноземних студентів, географіч-

ними факторами, історичними, мовними та 

культурними особливостями.

З урахуванням того, що вища освіта — це 

наукоємна сфера послуг і одна з найбільш пер-

спективних статей експорту, політика більшості 

розвинених країн спрямована на залучення іно-

земних студентів.

Нерівномірність економічного розвитку і 

якості вищої освіти в різних країнах обумовлює 

існування регіонів-донорів послуг вищої освіти, 

або експортоорієнтованих регіонів (в яких над-

ходження іноземних студентів з інших регіонів 

перевищує їх вибуття), і регіонів-реципієнтів, або 

імпортоорієнтованих регіонів (в яких вибуття сту-

дентів в інші регіони перевищує їх надходження 

до регіону). Регіонами-донорами послуг вищої 

освіти на сьогодні є Північна та Центральна Аме-

рика, Європа, Австралія, а регіонами-реципієнта-

ми — Азія, Південна Америка та Африка (табл. 1).

Таблиця 1

Рух іноземних студентів між регіонами світу* 

Регіон

Іноземні студенти, тис. осіб
Різниця між надходженням 

та вибуттям студентів
рух всередині 

регіону

вибуття з 

регіону

надходження 

до регіону

абсолютна, тис. 

осіб (гр.4-гр.3)

відносна

(гр.4/гр.3)
Північна і Центральна Америка 65,1 77,1 551,8 474,7 7,16
Європа 584,1 105,2 738,0 632,8 7,02
у т. ч. Великобританія х 24,2 351,5 327,3 14,5
Франція х 55,0 346,6 291,6 6,3
Німеччина х 77,6 206,9 129,3 2,7
Україна х 26,7 39,7 13,0 1,49
Азія 290,3 1020,5 29,1 -991,4 0,03
Африка 62,2 261,1 6,5 -254,6 0,02
Океанія 8,4 10,3 236,2 225,9 22,93
Південна Америка 6,3 89,1 1,7 -87,4 0,02
* розраховано за даними джерела [4].

Незважаючи на те, що в Україні підсумкове 

сальдо надходження іноземних студентів та ви-

буття позитивне, що свідчить про приналежність 

до групи донорів послуг вищої освіти, коефіці-

єнт відношення надходження та вибуття інозем-

них студентів у нас набагато нижчий, ніж у захід-

ноєвропейських країнах. Україна знаходиться в 

групі донорів послуг вищої освіти переважно за 

рахунок відносно низьких показників кількос-

ті студентів, що виїжджають з України для нав-

чання за кордон (що, у свою чергу, є наслідком 

не більшої привабливості вітчизняних вузів для 

українських студентів у плані якості підготовки 

та подальших можливостей працевлаштування, 

а, скоріше, результатом низьких доходів більшої 

частини населення в Україні).

Найпривабливішими для іноземних сту-

дентів на сьогодні є ВНЗ Європи, Північної та 

Центральної Америки (в яких навчається 75 % 

усіх іноземних студентів). В Азії, Африці та 

Південній Америці контингент іноземних сту-

дентів істотно нижчий і формується переважно 

за рахунок студентів з інших країн цих же ре-

гіонів. Найбільш популярними серед студен-

тів є ВНЗ США, Великобританії, Німеччини, 

Франції і Канади. У цих п’яти країнах зосере-

джується половина всього контингенту інозем-

них студентів у світі.

На теперішний час, крім світових, існують і 

регіональні лідери з надання послуг у сфері між-

народної вищої освіти (табл. 2).

Існування регіональних лідерів у сфері ін-

тернаціональної вищої освіти обумовлено тим, 

що, по-перше, незважаючи на здешевлення 

транспортних витрат і розвиток комунікаційних 

технологій, у світі зберігається тенденція вибору 

«кращого з найближчих» вищих навчальних за-

кладів, а по-друге, тим, що ВНЗ у країнах-регіо-

нальних лідерах більш адаптовані до культурних і 

мовних особливостей студентів із сусідніх країн, і 

навчання в них є для студентів більш доступним у 

фінансовому плані.

У зв’язку з цим для України перспективним 

є курс на досягнення позицій регіонального лі-

дерства на основі залучення студентів із країн 

близького зарубіжжя та азіатських країн. Росія, 

дотримуючись такої стратегії, суттєво збільшила 

контингент іноземних студентів: з 2 % загальної 

кількості іноземних студентів у світі у 2000 р. до 

4,3 % у 2008 р.

За регіонами походження іноземні студен-

ти розподіляються таким чином: 5 % становлять 

студенти з Північної та Центральної Америки, 

27 % — з Європи, 51 % — з Азії, 12 % — з Афри-

ки, 1 % — з Океанії, 4 % — з Південної Амери-

ки. Більша частина іноземних студентів з Європи 
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Таблиця 2

Країни-лідери з надання послуг у сфері інтернаціональної вищої освіти

Країна

Питома вага кількості іноземних 

студентів у країні в загальній 

кількості іноземних студентів у світі 

Характеристика контингенту іноземних 

студентів залежно від регіону надходження

Країни-світові лидери з надання послуг вищої освіти
США 18,7 %

значний контингент студентів з усіх країн
Великобританія 10,0 %
Німеччина 7,3 %
Франція 7,3 %
Канада 5,5 %

Країни-регіональні лідери з надання послуг вищої освіти

Австралія 6,9 %
75 % іноземних студентів із країн Азії; інші регіони 

представлені приблизно у рівних пропорціях

Росія 4,3 % студенти з країн колишнього СРСР та азіатських країн

Японія 3,8 %

студенти з азіатських країн
Корея 1,2 %

Киргизстан 0,8 %

Малайзія 0,9 %

Південна Африка 1,9 % студенти з африканських країн
* розраховано за даними джерела [4].

(85 %) залишається в європейських країнах (тобто 

їх переміщення не впливає на результат міжрегіо-

нального руху студентів), 10 % — навчається у 

Північній Америці (переважно у США та Канаді), 

по 2 % — в Азії та Океанії, 1 % — в Африці.

Для країн Азії та Африки імпорт послуг ви-

щої освіти є прийнятним рішенням проблеми 

підготовки фахівців лише в короткостроковому 

періоді: престижні бренди західних університетів 

можуть не завжди бути запорукою високої якості 

підготовки студентів з інших країн; не виключа-

ється і небезпека «троянського навчання» [5] в 

міжнародних масштабах (ситуацій, коли студен-

там з інших країн надається неповна інформація, 

так, щоб нею неможливо було скористатися в по-

дальшому). Тому, наприклад, Китай проводить 

активну політику розбудови власної конкурен-

тоспроможної системи вищої освіти (у 2010 р. в 

рейтингу 300 провідних університетів світу вже 

присутні сім китайських [6]). Зміцнення систем 

вищої освіти в країнах, що розвиваються, може 

призвести до формування нових сильних регіо-

нальних лідерів, які «заберуть» значну частину 

іноземних студентів.

Розглядаючи перспективи формування нових 

лідерів у сфері інтернаціональної вищої освіти, 

необхідно відзначити існування фактора економії 

у зв’язку з ефектами масштабу. Стосовно сфери 

інтернаціональної вищої освіти це означає, що 

значний внутрішній контингент студентів у країні 

дозволяє з меншими витратами приймати значну 

кількість іноземних студентів ззовні. У контексті 

економії від ефекту масштабу найбільший потен-

ціал мають системи вищої освіти Китаю, США, 

Росії, Індонезії та Кореї, де чисельність студентів 

значно вища, ніж в інших країнах та ніж контин-

гент іноземних студентів у світі в цілому (рис. 2).

Висновки. У сфері інтернаціональної вищої 

освіти чіткою є тенденція переміщення студен-

Рис. 2. Країни з найбільшим контингентом 

студентів у світі

тів для здобуття вищої освіти з менш розвинених 

країн і регіонів у більш розвинуті, внаслідок чого 

відбувається формування груп світових і регіо-

нальних лідерів з надання послуг вищої освіти. 

Розвинені країни беруть активну участь в інтер-

національній вищій освіті як у плані надання по-

слуг іноземним студентам, так і в плані навчання 

студентів в інших країнах. Вихід нашої країни на 

рівень регіонального лідерства у сфері вищої осві-

ти є стратегічним напрямом розвитку в контексті 

участі України в інтернаціональній вищій освіті. 

Для цього вітчизняні ВНЗ не повинні поступа-

тися європейським за рівнем використання у на-

вчанні цифрових технологій, нових навчальних 

програм, які вимагаються сучасним ринком.

Дослідження процесів, що відбуваються у 

сфері інтернаціональної вищої освіти в розрі-

зі окремих регіонів і країн, оцінка впливу роз-

витку технологій дистанційного навчання на 

розподіл сил у сфері інтернаціональної вищої 

освіти є можливими напрямками подальших 

досліджень у цій галузі.
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ДЕРЖАВНІ ПРОГРАМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ 
ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Анотація. Своєчасне і обґрунтоване державне регулювання землеволодіння і землекористування — не-

одмінна й обов’язкова умова відновлення земель, підвищення їх родючості, ефективності використання. 

Тому необхідним є уточнення порядку розподілу державних сфер управління, розробки потрібних для цього 

критеріїв, схеми цільового витрачання коштів: земельного податку, орендної плати, зборів за операції з обігу 

земельних ділянок, ведення земельного кадастру. Без вирішення питань державного обліку та регулювання 

обігу землі вирішувати проблеми відтворення і збереження землі як головного ресурсу України неможливо.

Ключові слова: дорадництво, кадастр, концентрація, меліорація, оренда, рента, ресурсокористування, 

родючість, субсидія.

Summary. Timely and reasonable state regulation of land tenure and land use — an indispensable prerequisite 

and restoration of land to increase their fertility efficiency. Therefore, it is necessary to clarify the allocation of state 

and governance, development needed for this criteria, schemes targeted spending: land tax, rent, fees for transactions 

outstanding land, land cadastre. No decision on state registration and regulation of the land to solve problems of 

reproduction and preservation of land as the main resource of Ukraine is impossible.

Key words: counseling, cadastre, concentration, reclamation, lease, rent, resources consumering, fertility, subsidy.

Постановка проблеми. Усі методи та дії щодо 

земельних відносин повинні визначатися чин-

ним законодавством. В умовах багатоукладної 

ринкової економіки державне регулювання спря-

моване на захист інтересів усього суспільства і 

окремих громадян, охорону земельних ресурсів. 

Воно ґрунтується на визнанні рівності учасників 

земельних відносин, наявності безперешкодного 

правового захисту майнових і особистісних прав 

громадян. При цьому зростає роль економічних 

регуляторів, які спонукають суб’єктів земельних 

відносин ухвалювати рішення, що відповідають 

інтересам усього суспільства, раціонального ре-

сурсокористування. Стосовно земельних відно-

син, в яких природоохоронний чинник відіграє 

важливу еколого-економічну роль, значення еко-

номічних регуляторів ще більше зростає.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-

рішенню проблем організації й управління роз-

витком раціонального сільськогосподарського 

землекористування в умовах трансформації зе-

мельних відносин присвячено чимало дослі-

джень і опублікованих робіт. Теоретичні аспекти 

трансформації земельних відносин, а також про-

блеми розвитку відносин власності і створення 

на їх основі форм господарювання ринкового 

типу знайшли своє відображення в наукових 

працях учених, економістів-аграрників: В. Амб-

росова, А. Вервейка, О. Вишневської, О. Гали-

ча, М. Кропивка, Ю. Лупенка, П. Макаренка, 
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