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Оцінка впливу глобальних тенденцій на розвиток системи вищої освіти
У статті проаналізовано вплив глобальних тенденцій на розвиток системи вищої освіти. Проаналізовано
взаємозв’язок інформаційного, інтернет- та освітнього середовища, брендингу та маркетингу, що забезпечує
якісний та стійкий розвиток університетів. Виявлено та проаналізовано стратегії уряду та міжнародний
досвід для стимулювання розвитку студентів. Результатом аналізу міжнародного досвіду є масове відкриття
міжнародних філіалів та популярність освітніх центрів («освітні хаби»). Виявлено глобальні тенденції у
секторі розвитку людського капіталу у сфері вищої освіти. Особлива увага приділяється розвитку
міжнародного інституціонального та промислового партнерства. На сьогоднішній день труднощі, з якими
стикається сучасна система вищої освіти в Росії, пов’язані з потребою у забезпеченні конкурентоздатності
на міжнародній арені та створенні центрів інноваційного розвитку у Російській Федерації. У сфері вищої
освіти Росії у кінці 2016 р. було визначено та затверджено ряд пріоритетних проектів розвитку системи
вищої освіти: «Університети як центри інноваційного розвитку»; проект «Сучасне цифрове освітнє
середовище» та модель розвитку експортного потенціалу «Освітня система Росії», що збільшує
привабливість та конкурентоздатність міжнародного ринку освітніх послуг для збільшення об’єму
надходжень від експорту освітніх послуг.
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Оценка влияния глобальных тенденций на развитие системы высшего образования
В статье проанализировано влияние глобальных тенденций на развитие системы высшего образования.
Проанализирована взаимосвязь информационной, интернет- и образовательной среды, брендинга и
маркетинга, что обеспечивает качественное и устойчивое развитие университетов. Выявлены и
проанализированы стратегии правительства и международный опыт для стимулирования развития
студентов. Результатом анализа международного опыта является массовое открытие международных
филиалов и популярность образовательных центров («образовательные хабы»). Выявлены глобальные
тенденции в секторе развития человеческого капитала в сфере высшего образования. Особенное внимание
уделяется развитию международного институционального и промышленного партнерства. На сегодняшний
день трудности, с которыми сталкивается современная система высшего образования в России, связаны с
потребностью в обеспечении конкурентоспособности на международной арене и создании центров
инновационного развития в Российской Федерации. В сфере высшего образования России в конце 2016 г.
был определен и утвержден ряд приоритетных проектов развития системы высшего образования:
«Университеты как центры инновационного развития»; проект «Современная цифровая образовательная
среда» и модель развития экспортного потенциала «Образовательная система России», что увеличивает
привлекательность и конкурентоспособность международного рынка образовательных услуг для
увеличения объема поступлений от экспорта образовательных услуг.
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