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Україна хоч і має розвинену систему вищої освіти, однак за часткою осіб з вищою освітою не входить
до числа беззастережних лідерів, відзначає А. Іщенко
[5]. Проведені у 2013 р. дослідження серед країн ОЕСР
показують, що у складі населення найвищу частку осіб
з вищою освітою мають Канада (51%), Ізраїль (46%),
Японія (45%), США (42%), Нова Зеландія (41%), Південна Корея (40%). У високорозвинених країнах ЄС
вона коливається в межах 35–40% [7]. В Україні дані
щодо освітнього рівня населення відсутні, за приблизними оцінками відповідний показник може становить
близько 35%. Отже, збільшення чисельності населення з вищою освітою є актуальним завданням.

  ОСВІТА І НАУКА

А

наліз освітнього рівня зробимо на прикладі економічно активного населення (ЕАН)
(табл. 1). В Україні відбувається зменшення
чисельності економічно активного населення в цілому, що обумовлено демографічними й міграційними
процесами та зниженням рівня економічної активності: у 2014 р. серед населення віком 15–70 років він
становив 62,4%, у 2017 р. – 62% [8, с. 45; 9, с. 44].
Дані табл. 1 свідчать, що чисельність ЕАН всього за три роки (2014–2017) зменшилася на 2066,5
тис. осіб, або більше, ніж на 10%. При цьому чисельність зайнятих скоротилася більшою мірою, ніж безробітних. Відбулося зменшення чисельності ЕАН
і зайнятих в усіх групах за рівнем освіти: серед осіб
з повною вищою освітою – майже на 6%, серед осіб
з базовою і неповною вищою освітою – на 13%.
Частка осіб з вищою освітою в складі ЕАН зросла несуттєво – на 0,9 відсоткових пункти, однак при
цьому їх частка у складі безробітних зросла більш динамічно – на 1,2 в. п. Це вказує на кількісні та якісні
проблеми підготовки кадрів у системі вищої освіти.
Аналіз статистичних даних показує, що в Україні
скорочуються обсяги професійної підготовки у ВНЗ
(табл. 2).
Порівняно з 1990 р. підготовка молодших фахівців знизилася майже в чотири рази, а порівняно
з 2010 р. – на 45%. Це обумовлено зменшенням на
половину чисельності ЗВО І–ІІ рівнів акредитації
та майже в чотири рази кількості студентів, що навчаються у них. У ЗВО III–IV рівнів акредитації спостерігалося динамічне зростання підготовки фахівців
з 1990 по 2010 рр., а потім їх неухильне зменшення.
Порівняно з 1990 р. підготовка фахівців з вищою освітою зросла у 2,6 разу, а порівняно з 2010 р. – знизилася на 34%.
У розрахунку на 10 тис. населення загальна кількість студентів у ЗВО усіх рівнів була такою: 1990 р. –
315 осіб, співвідношення між рівнями підготовки (на
100 осіб) було 46 : 54, тобто майже половина на половину; 2010 р. – 535 осіб, співвідношення складало
15 : 85; 2017 р. – 376 осіб, співвідношення між рівнями
підготовки – 16 : 84. Отже, чисельність студентів на
10 тис. населення у 2017 р. перевищила рівень 1990 р.
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Н

а сучасному етапі Україна прагне долучитися
до європейського шляху розвитку, в основі якого лежить економіка знань. На цьому
шляху успішність поступального руху держави все
більше визначається нагромадженням людського капіталу, для формування якого вирішальне значення
має вища освіта. Україна належить до країн з високим
рівнем освіти населення, і саме завдяки цьому чиннику вона має високий рейтинг в Індексі людського розвитку. Водночас досягнення України в освітній сфері
поступово втрачаються на терені активних процесів
розвитку та модернізації галузі знань у більшості високо- і середньорозвинених країн світу.
Проблеми вищої освіти завжди знаходилися
в полі зору дослідників. Останніми роками вийшло
багато публікацій, присвячених проблемам розвитку
та реформування вищої освіти. Колективна монографія науково-дослідних інститутів національних академій педагогічних та правових наук [1] присвячена
комплексному дослідженню соціально-економічних
і політико-правових проблем вищої школи в Україні
у порівнянні з її розвитком в інших країнах. Аналогічні аспекти висвітлюються в багатьох статтях з обґрунтуванням необхідності реформування освітнього процесу у вищій школі [2; 3]. Монографія, що підготовлена фахівцями КНЕУ, присвячена новим формам організації ЗВО – дослідницьким університетам
[4], формування яких є актуальним для України. Слід
також вказати на аналітичну записку з проблем розвитку вищої освіти в Україні, підготовлену в Національному інституті стратегічних досліджень [5], де
аналізуються проблеми розвитку освіти в контексті
глобальних тенденцій.
Проте, незважаючи на наявність багатьох публікацій, дослідження стану і проблем вищої освіти та
перспектив її модернізації не вичерпано.
Мета статті – аналіз сучасних тенденцій розвитку та реформування системи вищої освіти України
та визначення шляхів її модернізації.
Сучасний стан вищої освіти у світі характеризується динамічними процесами розвитку та залученням до освітнього процесу все більшої кількості
населення, не лише молоді, але й осіб старшого віку
та вихідців із інших країн. Це обумовлено новими
стратегіями розвитку передових країн, в основі яких
лежать інновації, інформація, креативність та інклюзивність. Тому значна увага приділяється саме вищій
освіті, яка формує інтелектуальні, культурні та творчі
здібності людини. Так, у комюніке ініціативи «Інноваційного Союзу» (жовтень 2010 р.) зазначено: «Нам
потрібно більше університетів світового класу, підвищення рівня навчання і залучення талантів з-за кордону» [6]. У постіндустріальному суспільстві вища
освіта стає соціальним стандартом, який забезпечує
людині можливість гідної зайнятості, прийнятних
доходів і значного соціального статусу. Тому частка
населення з вищою освітою у світі неухильно зростає.
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Таблиця 1
Динаміка економічно активного населення (ЕАН) за освітніми рівнями

Показник

Економічно активне населення у віці 15–70 років,
тис. осіб, 2014 р.

Економічно активне населення у віці 15–70 років,
тис. осіб, 2017 р.

Динаміка, % до 2014 р.

Усього

Зайняті

Безробітні

Усього

Зайняті

Безробітні

Усі економічно
активні

Зайняті

Безробітні

Усе ЕАН населення

19920,9

18073,3

1847,6

17
854,4

16 156,4

1 698,0

89,6

89,4

91,9

З них мають вищу
освіту,
у % до ЕАН:

10365,4

9526,6

838,8

9450,3

8659,4

790,9

52,0

52,7

45,4

52,9

53,6

46,6

91,2

90,9

94,3

повна вища

6 138,1

5 661,7

476,4

5 784,4

5 332,6

451,8

94,2

94,2

94,8

базова вища

230,1

192,7

37,4

199,0

171,8

27,2

86,5

89,2

72,7

3 997,2

3 672,2

325,0

3 466,9

3 155,0

311,9

86,7

85,9

96,0

неповна вища

Джерело: складено за [8, с. 57; 9, с. 53].

Таблиця 2
Динаміка основних показників діяльності системи вищої освіти за період з 1990 по 2017 рр.
Навчальний рік

Кількість ВНЗ, од.

Чисельність студентів, тис. осіб

Кількість студентів
на 10000 населення

Випущено фахівців,
тис. осіб

ЗВО І–ІІ рівнів акредитації
1990/91

742

754,0

145,2

228,7

2010/11

505

361,5

79,0

111,0

2017/18

372

208,6

49.2

61,2

У % до 1990 р.

50,1

27,7

33,9

26,8

У % до 2010 р.

64,7

57,7

62,3

55,1

1990/91

149

881,3

169,7

136,9

2010/11

349

2129,8

465

543,7

2017/18

289

1330,0

313,8

359,9

У % до 1990 р.

194,0

150,9

184,9

262,9

У % до 2000 р.

82,2

62,4

67,5

66,2

ЕКОНОМІКА

ОСВІТА І НАУКА

ЗВО III–IV рівнів акредитації

Джерело: складено за [10].

лише на 20%, а відносно 2010 р. зменшилася на 30%.
Відбулася суттєва деформація структури підготовки кадрів у бік підготовки спеціалістів з базовою та
повною вищою освітою. Однак реальному сектору
економіки сьогодні найбільше не вистачає кваліфікованих робітничих кадрів та компетентних фахівців
середньої ланки.
Має місце проблема з якістю підготовки фахівців та її відповідності потребам економіки. Роботодавці не задоволені якістю знань та навичок випускників навчальних закладів. Проведене опитування
на понад 700 підприємствах економістами Світового
банку показало, що більше 60% роботодавців не задоволені рівнем кваліфікації, при цьому 70% не задоволені практичними навичками, а 55% – рівнем та актуальністю знань і умінь [11]. Невідповідність обсягів,
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структури та якості підготовки фахівців обумовлює
збільшення чисельності осіб з вищою освітою серед
безробітних. Якщо у 2010 р. у складі безробітних
частка осіб з повною і базовою вищою освітою складала 23,7% (у 2000 р. вона була 14,3%), то у 2017 р. –
майже третину – 28,8% [9, с. 53].

С

оціологічні опитування щодо проблем вищої
освіти в Україні, проведені у кінці 2016 р. Фондом «Демократичні ініціативи», показали, що
населення найбільш серйозними проблемами української вищої освіти вважає: корумпованість викладацького складу ЗВО (відзначило 37% респондентів),
невизнання дипломів українських ЗВО в інших країнах світу (34%), невідповідність викладання вимогам
ринку праці (32%) та слабку матеріально-технічну
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база вишів (32%) [12]. Усі проблеми вищої освіти виникли впродовж останніх десятиліть внаслідок недостатнього фінансування ВІНЗ, відірваності освітньої
системи від реального сектора економіки, занепаду
науки вищої школи, слабких модернізаційних процесів у освітній галузі та значної ізоляції вищої школи
України від світового освітнього простору.

О

бсяги фінансування освіти в поточних цінах
хоч і зростають, однак у реальному виразі,
з урахуванням індексу цін, вони зменшуються, при цьому скорочувалася їх частка у ВВП (табл. 3).
Так, у 2014 р. загальні витрати на освіту складали
7,62% від ВВП, у 2016 р. – 5,87% і лише у 2017 р. їх
частка зросла до 6,13%.

зростання бюджетів університетів, що обумовлено як
техніко-технологічною модернізацією навчального
процесу, впровадженням інформаційних технологій,
так і зростанням масовості вищої освіти.
Середні витрати у фактичних цінах на одного
студента зросли у 1,5 разу – з 23,9 тис. грн у 2014 р. до
35,3 тис. у 2017 р. Однак розрахунки показують, що
у цінах 2014 р. вони знижувалися впродовж усіх років
і у 2017 р. складали 76% від рівня 2014 р. Низький рівень фінансового забезпечення ЗВО підриває економічну основу їх функціонування. На сучасному етапі
держава, збільшуючи фінансування освітньої галузі,
в основному спрямовує його в середню освіту, що є
важливим, однак вища школа при цьому залишається
в гіршому становищі. Це суперечить загальносвітовій
Таблиця 3

Динаміка фінансування освіти у 2014–2017 рр.
Показник

Рік

+/– до 2014 р.

2014

2015

2016

2017

Загальні витрати на освіту,
млн грн у поточних цінах

109520,9

127120,9

139970,5

182980,3

73459,4,
або 67,1%

Загальні витрати, % до ВВП

6,90

6,39

5,87

6,13

–0,77

Розподіл загальних витрат, %:
– державні;
– приватні компанії;
– домогосподарства

100
85,1
0,8
14,1

100
83,5
0,7
15,8

100
85,4
0,7
13,9

100
88,3
0,6
11,1

3,3
–0,2
–3,0

Витрати на вищу освіту, млн грн

40303,7

46780,5

50109,4

54266,7

13963,
або 34,6%

Частка витрат на вищу освіту, %

36,8

36,8

35,8

29,7

–7,1

Середні витрати на одного
студента, грн. у фактичних цінах

23859

29142

31580

35271

11412,
або 48%

Середні витрати на одного
студента, грн у цінах 2014 р.

23859

19598

18642

18200

–5659,
або –23,7%
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тенденції зростання бюджетів вищих навчальних закладів.

Н

а сучасному етапі у світі здійснюються інтенсивні реформи у сфері вищої освіти, які
стосуються: децентралізації й демократизації управління вищими навчальними закладами під
контролем громадськості; розширення їх автономії;
застосування нових технологій і методів навчання;
поширення ринкових моделей організації, управління та фінансування вищої освіти. Україна на сучасному етапі також намагається здійснювати реформи
в цій сфері. У 2014 р. прийнято новий Закон України
«Про вищу освіту», в основі якого лежить концепція
академічної, фінансової, організаційної університетської автономії. В останні декілька років відбуваються позитивні зрушення в системі освіти взагалі,
у тому числі у сфері вищої освіти, що створює інституційні умови для подолання проблем у формуванні

ЕКОНОМІКА

Дані табл. 3 свідчать, що загальні витрати на
освіту у фактичних цінах зросли за 4 роки на 67%.
Позитивним є більш динамічне зростання видатків
на освіту у 2017 р. (на 31%) та у 2018 р. на 15% – до
210 млрд грн. Фінансування освіти в основному здійснюється за рахунок держави, її частка в загальних
витратах зростає і перевищила 88%. Частка витрат
домогосподарств зменшується і складає 11%, а бізнес
вкладає в освіту мізерні кошти (0,6%).
Негативною тенденцією є те, що зменшується
частка витрат на вищу освіту в загальному їх обсязі:
у 2014 р. – 36,8%, у 2017 р. – 29,7%. Саме ці витрати
формують якісний людський капітал, забезпечують підготовку висококваліфікованих кадрів, тому
в умовах становлення економіки знань витрати на
цей сегмент освітньої діяльності має зростати більш
динамічно. Особливо це важливо для України, де
ЗВО мають застарілу матеріально-технічну навчальну базу. Загальною світовою тенденцією є динамічне
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Джерело: складено за [13].
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людського капіталу. Міністерство освіти і науки започаткувало низку заходів, спрямованих на розвиток
і підвищення якості професійної освіти, наближення
підготовки кадрів до реальних потреб ринку праці.
Основні зрушення, які були у 2018 р. і плануються на
2019 р., є такими [14; 15]:
1) відбувається становлення Національної системи кваліфікацій, яка посилить зв’язок між ринком
праці та освітою. Затверджено склад Національного
агентства кваліфікацій (НАК), діяльність якого дозволить створити механізм для визнання неформальної та інформальної освіти, присвоєння на підставі
цього часткових професійних кваліфікацій, спрощення процесу взаємного визнання професійних кваліфікацій між Україною, ЄС та іншими країнами;
2) здійснено реальні кроки щодо забезпечення
взаємодії професійної освіти з бізнесом і моніторингу затребуваних на ринку праці професій. Створено
робочу групу із залученням роботодавців для оцінки
потреби економіки в конкретних професіях та напрямах підготовки, інформація якої буде сприяти вдосконаленню якості та структури підготовки фахівців;
3) розпочалося створення в університетах центрів колективного користування обладнанням – просторів, куди науковці зможуть приїхати та провести
потрібні заміри для своїх досліджень на найсучаснішому обладнанні. Уже створено 8 таких центрів, які
почнуть активну роботу у 2019 р. Впродовж року буде
створено ще 4 таких центри;
4) розробляється нормативно-правова основа
для запровадження дуальної освіти в Україні в професійно-технічних і закладах вищої освіти, при якій
певну частину часу учні та студенти мають отримувати знання в аудиторіях, а частину – на виробництві
чи підприємстві;
5) створюються умови для розвитку науки
в університетах. У 2019 р. заплановано спрямувати на
впровадження базового фінансування науки в університетах 100 млн грн, що допоможе їм будувати довгострокову дослідницьку політику;
6) здійснюється робота з удосконалення законодавства про вищу освіту. Розроблено на винесено
на обговорення проект закону «Про внесення змін та
доповнень до ЗУ «Про вищу освіту» (щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти)».
Законопроект передбачає підвищення якості вищої
освіти та конкурентоспроможності ЗВО;
7) формується правова основа для впровадження освіти впродовж життя, розроблено проект закону «Про освіту дорослих», який має встановити чіткі
умови визнання неформальної та інформальної освіти, врахувати ідеї дуальної освіти, надати відкрите
і прозоре бачення безперервної освіти в Україні;
8) відповідно до схваленої КМУ «Концепції розвитку громадянської освіти в Україні» розроблено
проект Стратегії розвитку громадянської освіти на
період до 2022 року, яка спрямована на створення
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сприятливих умов для формування та розвитку громадянських компетенцій людини на всіх рівнях освіти, що дасть змогу громадянам краще розуміти та
реалізовувати свої права в умовах демократії, більш
відповідально ставитись до своїх прав та громадянських обов’язків.
ВИСНОВКИ
На основі проведеного дослідження можна зробити висновок, що в системі вищої освіти України нагромадилися значні проблеми, які не сприяють розвитку людського капіталу. Водночас останніми роками урядом започатковано прогресивні реформи, які
створюють кращі умови для розвитку освітньої галузі
та кадрового забезпечення країни.
Однак вища освіта не є ізольованою від економіки, вона розвивається відповідно до потреби реального сектора виробництва в інтелектуальному та
людському капіталі. В Україні відбуваються процеси
деіндустріалізації, які супроводжуються згорненням
промислового виробництва, зниженням його технологічного рівня. Внаслідок цього зменшується потреба у висококваліфікованій робочій силі та зростає попит на робочу силу низької кваліфікації, що обумовлює зменшення потреби у фахівцях з вишівськими
дипломами. З одного боку, зменшення потреби в підготовці висококваліфікованих кадрів призводить до
занепаду системи вищої та професійно-технічної освіти. З іншого ж боку, при її збереженні та підготовці кадрів в умовах недостатності високотехнологічних робочих місць зростає міграція значної частки найбільш
мобільної та професійно підготовленої робочої сили
в інші країни. Саме такий сценарій розвитку спостерігається на сучасному етапі в Україні, яка здійснює
все більший обсяг експорту людського капіталу в інші
країни (Росію, Польщу, інші країни ЄС), створюючи
для них додаткові чинники економічного зростання.
Тому для подальшого розвитку системи вищої
освіти необхідно вирішення таких нагальних завдань:
 розробка та реалізація нової промислової політики, спрямованої на відродження та інноваційний розвиток промисловості, що є основою формування потреби у висококваліфікованих фахівцях;
 стимулювання динамічного розвитку інформаційних і креативних секторів економіки,
основним ресурсом зростання яких є людський та інтелектуальний капітал;
 підвищення рівня фінансового забезпечення
вищої освіти шляхом диверсифікації джерел
фінансування, збільшення коштів бізнесу та
громадських організацій, створення доступної для населення системи кредитування вищого навчання;
 підвищення якості професійної освіти шляхом запровадження сучасних технологій на
вчання та контролю знань, забезпечення
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оптимального поєднання теоретичної, практичної та наукової складових навчального
процесу, поширення дуальної освіти;
модернізація освітньої системи України та
забезпечення її інтеграції у світовий освітній простір, підвищення якості вищої освіти
та професійної підготовки шляхом запровадження європейських освітніх практик і стандартів та отримання права на видачу дипломів європейського зразка;
забезпечення кращої відповідності потребам
ринку праці професійної підготовки кадрів
змістовно та за переліком професій шляхом
організації більш тісної співпраці між ЗВО,
підприємствами та Державною службою зайнятості – у формуванні навчальних планів,
освітньо-кваліфікаційних характеристик, вимог до компетентнісних рівнів, організації
виробничої практики, профорієнтаційної роботи та ін.;
створення системи різноманітних навчальних
програм для дорослих, розробка ефективних
механізмів активного їх залучення до навчання і на цій основі формування системи навчання впродовж усього життя;
відновлення потенціалу науково-дослідницького сектора університетів шляхом збільшення фінансування, забезпечення активного
залучення до наукової діяльності студентів,
посилення міжнародної співпраці у сфері наукових досліджень, забезпечення активної
співпраці вчених університетів з реальним
сектором економіки;
створення інституційних умови для зменшення освітньої міграції молоді з України та
збільшення залучення для навчання іноземних студентів.			
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