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Відображено фактори і методи вибудовування університетами за умов глобалізації 
національних стратегій забезпечення конкурентоспроможності. Запропоновано 
методичний підхід оцінки конкурентоспроможності університету, який враховує 
задоволеність студентів навчанням та їх рух. 
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Отражены факторы и методы выстраивания университетами в условиях глобализации 
национальных стратегий обеспечения конкурентоспособности. Предложен 
методический подход оценки конкурентоспособности университета, который 
учитывает удовлетворенность студентов учебой и их движение.  
Ключевые слова: университет, конкурентоспособность, удовлетворенность, движение, 
студенты. 
 
Factors and methods of university building in the context of globalization of national 
competitiveness strategies are reflected. The methodical approach of university 
competitiveness assessment is offered, which takes into account students’ satisfaction with 
their studies and their movement. 
Keywords: university, competitiveness, satisfaction, movement, students. 
 

На сучасному етапі економічного розвитку суспільства в умовах глобалізації 
конкуренція як рушійна сила змушує суб’єктів, що функціонують, шукати нові шляхи 
забезпечення конкурентоспроможності.  

Портер М. трактує конкурентоспроможність як властивість товару, послуги, суб’єкта 
ринку виступати на ньому на рівні з присутніми там аналогічними конкуруючими 
суб’єктами [1]. І хоча університет є також підприємством-суб’єктом ринкових відносин, але 
його діяльність має певні специфічні особливості. По-перше, університет є інституцією, що 
об’єднує науково-педагогічних працівників, що продукують освітні послуги для студентів, 
які згодом трансформуються у навички і є передумовою для подальшого їх 
працевлаштування на ринку праці, а по-друге, провадить інтелектуальну діяльність, що 
сприяє розвитку інноваційної системи, а по-третє, забезпечує суспільний розвиток. 

З огляду на це, вважаємо, що викладене В. І. Сациком трактування 
конкурентоспроможного університету є цілком вдалим і будемо його дотримуватися в 
роботі. Отож, конкурентоспроможним університетом є той, який спроможний займати та 
утримувати стійкі позиції на певних сегментах світового ринку освітніх послуг і продуктів 
інтелектуальної діяльності завдяки ефективній реалізації науково-педагогічного потенціалу, 
розвинутій інноваційній системі та достатності фінансових ресурсів, які забезпечують високу 
якість навчання і досліджень [2]. 
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Так, Дж. Салмі [3], Дж. Ломбарді, С. Вегес та ін. стверджували, що інструментами 
забезпечення конкурентоспроможності є академічна свобода і автономія університетів, а 
Ф. Альтбах [4], С. Маргінсон, Л. Армстрон, що проривні наукові дослідження, інтеграція 
дослідницької компоненти у навчальну діяльність студентів. Натомість, А. Тейк, Х. Хорта [5] 
та ін. переконували, що високорозвинута система державної підтримки університетів, 
фінансування державою наукових досліджень та інвестування коштів у розбудову 
університетської інфраструктури. Разом з тим, називали продуктивну співпрацю з бізнесом, 
іншими організаціями та випускниками Б. Кларк. Окремі праці присвячувалися критеріям та 
показникам визначення рейтингів університетів, що ілюструють їх досягнення 

Звісно, що забезпення конкурентоспроможності університетів вимагає побудови 
національної стратегії. Згідно систематизації С. Маргінсона [6], є три основні моделі 
стратегії розбудови університетів світового класу. Стратегія «вшир» (від якісної масової 
вищої освіти – до створення університетів світового класу), «вглиб» (від піонерських 
досліджень у проривних сферах знань – до створення університетів світового класу) і 
комбінована стратегія «вшир» та «вглиб» є певним поєднанням двох попередніх стратегій.  
С. Маргінсон доводить, що деякого оптимального, або «золотого», шляху тобто найкращої 
стратегії розбудови університетів світового класу не існує і не може існувати в принципі, 
оскільки кожна країна вирізняється своїм економічним потенціалом, наявними ресурсами, 
культурними і ментальними цінностями. Значущість фактора підтримуючої ролі держави для 
становлення конкурентоспроможних університетів засвідчив ряд історичних фактів. 

Вітчизняні університети у своїй діяльності стикаються з проблемою не лише 
скорочення підтримки держави, але й налагодження чітких комунікацій зі студентами, що 
навчаються та ведення дослідницької діяльності. Вітчизняні університети зосереджені в 
переважній більшості на виконанні освітньої функції. Питома вага у бюджеті університетів 
доходів від надання освітніх послуг і супутніх до них становить близько 80 %, тоді як в 
провідних країнах світу на сектор вищої освіти припадає більше 50% усіх фундаментальних 
досліджень [7].  

При виконанні роботи використано методичний підхід визначення коефіцієнту 
конкурентоспроможності університету, що передбачає співставлення коефіцієнтів 
задоволеності та плинності, що ілюструє рух студентів. 

Діяльність вітчизняних університетів оцінено за даними інтерактивного 
аналітичного інструменту, який підготувало Міністерство фінансів. Дані «дешборду» зібрано 
по 176 закладах вищої освіти, в яких навчалося 347 тис. студентів за державним 
замовленням. Сукупні видатки державного бюджету (загальний фонд) на оплату послуг з 
підготовки фахівців цими закладами у 2018 році становили 16 млрд грн. Підготовка фахівців 
закладами вищої освіти сконцентрована в 5 регіонах: м. Києві та Харківській, Львівській, 
Дніпропетровській та Одеській областях. На ці 5 регіонів припадає 53% закладів вищої 
освіти, що отримують кошти з державного бюджету. Ці заклади навчають понад 60% 
відсотків студентів за держзамовленням, на підготовку яких припадає понад 67% витрат 
державного бюджету. Середні розрахункові витрати на підготовку одного студента за 
державним замовленням в 2018 році становили 46 тис. грн, однак по окремих закладах, цей 
показник перевищує середнє по країні значення в 2–3 рази. За даними, що зібрані 
Міністерством фінансів, всього студентів у обстежених закладах 671,9 тис. осіб, з них 
51,72% навчаються за кошти бюджету, а решта – 48,28 на контракті. У розрізі форм 
навчання, то 91,11% студенти денної форми і лише 8,89% заочної [8].  

На сьогодні найдієвішими методами управління є соціально-психологічні. Їх можна 
реалізовувати шляхом анкетного опитування студентів щодо визначення їх задоволеності 
управлінням університетом. Саме у вітчизняних реаліях студенти формують фінансову 
спроможність університетів, отже, визначають й конкурентоспроможність. 

Пропонуємо проводити анкетне опитування студентів для з’ясування задоволеності 
студентів університетом; обізнаності з цілю та стратегією університету та їх майбутніми 
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намірами, задоволеності можливостями розвитку, співпраці, управління, комунікації, 
інформації та залучення. Опрацювання анкет і відповідей студентів є цінним джерелом для 
розробки запобіжних заходів щодо вчасного завершення чи найгіршого – відрахування 
студентів з університету, а відтак підвищення конкурентоспроможності університету. 

Звісно, навчання студентів в університеті, яке триває роки, супроводжується процесами 
руху. Проте рух студентів може розглядатися як позитивна річ, тобто академічна  
мобільність, коли студенти навчаються певний термін в іншому університеті, таким чином 
маючи можливість здобувати знання у інших викладачів та університетах, але з поверненням 
до університету в який вступали. Інший вид руху студентів – це відрахування з числа 
студентів з певних причин. І не проблема, коли відрахування відбувається із особистих 
причин (наприклад, зміни соціального  стану, місця проживання, стану здоров’я та ін).  

Оцінка руху студентів відбувається шляхом розрахунку коефіцієнта плинності. Він 
розраховується як відношення кількості відрахованих студентів до середньооблікової 
кількості студентів: 

           .  . . /   . *100%,плК К відр студ К середньоб=                                (1) 

де К відр.студ. – кількість відрахованих студентів;  
К середньоб. – середньооблікова кількість студентів. 

Вважається, що якщо коефіцієнт плинності складає 3–5%, то це є природною нормою. 
Проте, якщо значення вище цієї норми, то це потребує прийняття відповідних управлінських 
рішень. Попри поширений стереотип, що українські університети рідко відраховують 
студентів, протягом 2011–2013 років частка тих, хто з різних причин не завершив програми 
взагалі або ж у відведений термін, становила 15–18%. Серед бюджетників цей показник 
складає 8–11% – набагато менше, ніж у контрактників (24–25%). Певною мірою це 
спростовує досить популярну ідею про вищу вмотивованість, а відтак, більшу успішність 
контрактників. Водночас потрібно пам’ятати, що здебільшого держава платить за одного 
студента-бюджетника більше, ніж платять за себе студенти-контрактники [9]. 

Фінансові втрати університетів України від відрахування студентів складають понад 
1,5 млрд грн (див. таблицю). 

Таблиця  
Оцінка фінансових втрат університетів України від не завершення cтудентами освітніх 

програм взагалі або ж у відведений термін 
Кількість 
студентів 

університеттів, 
тис. осіб 

Природній 
рівень 

плинності,% 

Питома вага 
студентів, що 
не завершує 
навчання,% 

Вартість 
навчання, 
тис. грн 
(2018) 

Недоотри-
мані дохо-
ди, тис. грн 

Разом за усіма 
формами 

навчання, млн 
грн 

347 (Б) 3 8-11 46 798,1-957,7 1616,6 

324,9(К) 5 24-25 12 818,5-779,8 1737,5 

Втрати від відрахування студентів характерні не лише для українських, але й для 
американських університетів. Лише 19% студентів американських університетів завершують 
4-річний бакалаврат вчасно.  

В рік на освітню галузь в бюджеті Америки закладають понад $200 млрд, а на одного 
студента – більше $15 000 на рік. У 2018 у Америці нараховано 20,8 мільйонів студентів, з 
них 15,2 мільйона вступили у державні університети та коледжі. Якщо студент не завершує 
навчання вчасно, це проблема як для його власного бюджету, так і для бюджету цілої країни. 
$1,5 млрд – саме стільки американцям коштує додатковий рік студентів-бакалаврів [10].  

Показник задоволеності навчанням студентів повинен прямувати до свого 
максимального значення та бути якомога вищим, а показник плинності (відрахованих)  
студентів мусить  мати тенденцію до зниження. 
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Отже, ми пропонуємо власну авторську методику обрахунку коефіцієнту 
конкурентоспроможності університету в умовах глобалізації, а його розрахунок за 
співставленням двох параметрів: коефіцієнта плинності студентів та коефіцієнта 
задоволеності  студентів  процесом  здобуття освіти.  

Коефіцієнт конкурентоспроможності університету на ринку (КкРП) розраховується за 
формулою  

                                                            . . . .  /кРП пл ст зад навК К К=                                                                  (2) 

 

де Кпл.ст. – коефіцієнт  плинності студентів; Кзад.нав – коефіцієнт задоволеності студентів 
процесом здобуття освіти  

Обрахунок задоволеності навчанням  відбувається шляхом оцінки студентами певних 
тверджень щодо кожного із параметрів. Працівникам надається змога бальної оцінки 
кожного із тверджень по шкалі від 1 до 5. Інтерпретація відбувається за принципом: 5 – 
погоджуюсь, позитивна оцінка, 1 – не погоджуюсь, критична оцінка, 3 – невпевнений, не 
визначився з оцінкою. За результатами опитування відбувається обрахунок 
середньостатистичної оцінки за кожним окремим питанням, за окремими критеріями 
(групами запитань), а також середній бал загальної задоволеності студентів навчанням 
студентів в університеті. Інтерпретація отриманих результатів відбувається за такою  
схемою: 4,3–5 – дуже добре; 3,7–4,4 – добре, 3,1–3,6 – задовільно; 1,0–3,0 – незадовільно. 

Звідси, можемо зробити висновок, що гранично допустимою оцінкою задоволеності 
студентів навчанням в університеті має бути значення 3,6. Для здорового функціонування  
управлінського механізму забезпечення конкурентоспроможності університету це значення 
має бути не менше ніж 3,1 та прямувати до 5. Коефіцієнт конкурентоспроможності 
університету може набувати значень від 0 до 1. І чим менше його значення, тим вищий 
рівень конкурентоспроможності. 

Отож, для досягнення конкурентоспроможності університетам запропоновано 
використовувати комбінацію обох стратегій «вшир» і «вглиб» як найбільш доцільну. 
Вважаємо, що задоволеність студентів навчанням в університеті є соціально-психологічним 
інструментом оцінки конкурентоспроможності і пропонуємо її оцінювати шляхом анкетного 
опитування студентів. Доведено, що рух студентів є реакцією на реалізацію внутрішньо 
університетського менеджменту і визначає певною мірою конкурентоспроможність 
університету. Запропонований методичний підхід до забезпечення конкурентоспроможності 
університетів, який передбачає співставлення коефіцієнтів плинності студентів і 
задоволеності їх навчанням в університеті та дає можливість обґрунтування управлінських 
рішень. 
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