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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. У сучасних умовах конкурентоспроможність 

національної економіки значною мірою визначається рівнем розвитку системи 

закладів вищої освіти (СЗВО). Необхідність формування інноваційної моделі 

розвитку економіки нашої держави обумовлює важливість дослідження проблем 

удосконалення регулювання вищої освіти, децентралізації процесів управління 

та підвищення автономії вищих навчальних закладів (ВНЗ), з одного боку, а з 

іншого – розгляду сукупності ВНЗ як цілісної системи. 

Світовий досвід свідчить про високу ефективність забезпечення 

інноваційного способу розвитку, що базується на всебічному розкритті 

можливостей людського потенціалу. За таких умов зростає необхідність 

підготовки фахівців нового рівня з розвинутими професійними, аналітичними та 

новаторськими здібностями.  

Соціально-економічні перетворення в Україні неоднозначно вплинули на 

становлення та розвиток СЗВО. Позитивними є тенденції виникнення нових 

типів ВНЗ та розширення їх академічної свободи, реформування державного 

управління, впровадження нових форм навчання, модернізації спеціальностей та 

зростання чисельності осіб із вищою освітою. Проте невирішеними залишаються 

низка проблем щодо функціонування вітчизняної вищої освіти як цілісної 

системи та інноваційного розвитку СЗВО відповідно до потреб національної 

економіки і суспільства. Саме тому потребують подальшого доопрацювання 

теоретико-методичні засади організаційно-економічного регулювання СЗВО й 

розробка на їх основі науково-практичних рекомендацій щодо активізації 

інноваційного розвитку системи закладів вищої освіти в Україні.  

Ґрунтовні дослідження функціонування системи вищої освіти містяться у 

працях українських учених В. Андрущенка, Л. Антошкіної, Т. Боголіб, 

І. Вахович, І. Каленюк, О. Комарової, О. Кукліна, В. Куценко, О. Левченка, 

Е. Лібанової,  А. Музиченка, Л. Плахотнікової, С. Семенюк, Н. Ушенко, 

Л. Федулової, Н. Холявко, Л. Шевченко, Л. Цимбал та ін. Проблемам розвитку та 
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фінансування вищої школи приділяли увагу відомі зарубіжні вчені, серед яких 

В. Вахштайн, Б. Железов, Г. Єфіменко, В. Іванов, Т. Мешкова, А. Мюллер-

Армак, Л. Якобсон та ін. Дослідження проблем підготовки висококваліфікованих 

фахівців та визначення результатів освітньої діяльності здійснювали Г. Беккер, 

М. Бурда, А. Гапоненко, О. Грішнова, О. Голубєва, О. Голик, Н. Гуськова, 

О. Доброгорська, В. Качалов, О. Ківінен, А. Колот, Л. Лісогор, В. Логачов, 

Л. Лутай, Н. Макаркін,  С. Манів, П. Науменко, М. Семикіна, Л. Семів, 

О. Ткачук, А. Тубальцева, Д. Чернейко. Різноманітні аспекти інноваційного 

розвитку вищої освіти розглядаються в роботах В. Лугового, М. Степко, 

Т. Боголіб, В. Жаміна, Є. Жильцова та ін. 

Віддаючи належне науковим напрацюванням з даної проблематики, варто 

наголосити, що інноваційний розвиток СЗВО є процесом надзвичайно складним, 

суперечливим та в науково-методичному плані недостатньо розробленим. 

Динамічний характер соціальних змін, пов’язаних із глобалізацією та ринковою 

трансформацією економіки нашої країни, орієнтованої на європейські стандарти 

розвитку та умови життя населення, вимагає подальшого теоретико-методичного 

осмислення та вироблення нових механізмів державної регуляторної політики в 

системі організації та управління функціонуванням СЗВО. Саме цим зумовлений 

вибір теми, мети та завдань, структури викладу результатів дисертаційного 

дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано згідно з планом науково-дослідних робіт 

економічного факультету Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини в межах виконання науково-дослідних робіт: «Інноваційна 

складова структурної трансформації економіки України» (номер державної 

реєстрації 0110U007910, 2010 р.), у процесі роботи над якою автором розроблено 

підходи до забезпечення збалансованості ринків праці та освітніх послуг в 

контексті інноваційного розвитку економіки України; «Теоретико-методологічні 

засади формування інноваційної активності суб’єктів національної економіки в 

умовах міжнародної інтеграції» (номер державної реєстрації   0114U000085, 
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2014 р.), під час виконання якої було запропоновано напрями вдосконалення 

механізму регулювання інноваційного розвитку СЗВО, як складової інтеграції 

України у світовий освітній та економічний простір. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

поглиблення теоретико-методичних положень та розробка науково-практичних 

рекомендацій щодо вдосконалення організаційно-економічних засад 

інноваційного розвитку системи закладів вищої освіти в Україні.  

Для досягнення мети дослідження були поставлені й вирішені такі 

завдання: 

– дослідити сутність та основні тенденції інноваційного розвитку системи 

закладів вищої освіти в Україні;  

– визначити особливості державного регулювання інноваційного розвитку 

системи закладів вищої освіти в Україні;   

– проаналізувати тенденції розвитку, фінансового та матеріально-

технічного забезпечення системи закладів вищої освіти в Україні;  

– здійснити оцінку інтегрального індексу інноваційного розвитку системи 

закладів вищої освіти за регіонами України;  

– розробити концептуальні засади вдосконалення механізму державного 

регулювання інноваційного розвитку системи закладів вищої освіти в Україні;  

– запропонувати методичні підходи щодо збалансованості ринків праці та 

освітніх послуг в контексті інноваційного розвитку системи закладів вищої 

освіти в Україні;  

– обґрунтувати напрями вдосконалення фінансового забезпечення 

системи закладів вищої освіти в Україні, зокрема, фінансування 

фундаментальних та прикладних наукових досліджень, науково-технічних 

(експериментальних) розробок вищих навчальних закладів за рахунок коштів 

державного бюджету.  

Об'єктом дослідження є процес інноваційного розвитку системи закладів 

вищої освіти в Україні. 
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Предметом дослідження є теоретико-методичні та практичні аспекти 

формування організаційно-економічних засад інноваційного розвитку системи 

закладів вищої освіти в Україні. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є 

діалектичні методи пізнання, теоретичні положення сучасної економіки вищої 

освіти та методичні засади її регулювання в контексті інноваційного розвитку 

національної економіки. У процесі дослідження використано такі методи: аналіз, 

синтез і наукова абстракція – під час уточнення базових економічних категорій 

наукового дослідження (пп. 1.1-1.2); методи логічного узагальнення та 

класифікації – у ході вивчення особливостей державного регулювання 

інноваційного розвитку СЗВО (п. 1.3); порівняльний і статистичний аналіз, 

кореляційно-регресійний аналіз, індексний метод і метод групування – з метою 

вивчення стану та тенденцій інноваційного розвитку СЗВО України, її 

фінансового та матеріально-технічного забезпечення (пп. 2.1-2.2); метод 

інтегрального оцінювання – задля визначення інтегрального індексу 

інноваційного розвитку СЗВО на мезорівні (п. 2.3); системно-структурний аналіз 

– під час розробки напрямів удосконалення механізму регулювання 

інноваційного розвитку СЗВО (п. 3.1); індукції та дедукції, експертних оцінок – з 

метою розробки шляхів збалансування ринків праці та освітніх послуг (п. 3.2); 

методи графічного й економіко-математичного моделювання – під час 

оптимізації фінансового забезпечення СЗВО (п. 3.3).  

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові 

акти України, аналітична інформація Міністерства освіти і науки України, дані 

Державної служби статистики України, інших органів державного та 

регіонального управління, фундаментальні положення економічної теорії, наукові 

праці вітчизняних та зарубіжних учених-економістів, результати власних 

досліджень та розрахунків автора. 

Наукова новизна результатів дослідження. Наукові результати, 

одержані автором, полягають у поглибленні теоретико-методичних положень та 

розробці науково-практичних рекомендацій щодо вдосконалення організаційно-



 8 

економічних засад інноваційного розвитку СЗВО в Україні  відповідно до потреб 

національної економіки, суспільства й спрямовані на підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняної вищої освіти на світовому ринку. Наукову 

новизну дисертаційної роботи визначають такі суттєві результати: 

удосконалено: 

– концептуальні засади механізму державного регулювання інноваційного 

розвитку СЗВО відповідно до потреб економіки і суспільства України, як 

сукупності методів, засобів, інструментів регулювання на макро-, мезо- та 

мікрорівнях; який, на відміну від діючого, передбачає дуальний підхід: з одного 

боку – враховує тенденції розширення академічної, фінансової та господарської 

автономії ВНЗ і децентралізації регулювання діяльності СЗВО, а з іншого – 

спрямований на використання комплексного підходу щодо вдосконалення 

нормативно-правового забезпечення; підвищення конкурентоспроможності 

національної вищої освіти; активізацію міжнародної діяльності та посилення 

позицій вітчизняних ВНЗ у світових рейтингах; реформування системи 

фінансування СЗВО в контексті підвищення якості освітніх послуг; державну 

підтримку впровадження результатів наукових досліджень і розробок у 

виробництво та переорієнтацію СЗВО на комерціалізацію результатів науково-

дослідної діяльності; захист прав на об’єкти інтелектуальної власності; посилення 

громадсько-державного контролю діяльності ВНЗ;  

– методичні підходи щодо забезпечення збалансованості ринків праці та 

освітніх послуг в контексті інноваційного розвитку як національної економіки, 

так і СЗВО України, що, на відміну від наявних, передбачають проведення 

ґрунтовного кількісного та якісного аналізу існуючої структури зайнятості, її 

динаміки у розрізі професій і спеціальностей та структури підготовки фахівців у 

сфері вищої освіти з урахуванням міжнародного досвіду щодо змін у структурі 

зайнятості розвинених країн з інноваційною моделлю економіки, прогнозування 

кадрових потреб у поточній і стратегічній перспективах відповідно до 

пріоритетів інноваційного розвитку економіки держави, інтенсифікацію 

тристоронньої взаємодії ВНЗ, держави та роботодавців, що в сукупності 
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дозволить максимально забезпечити кадрові потреби галузей, найбільш 

перспективних з точки зору інноваційного розвитку національної економіки, 

реалізацію стратегічних пріоритетів розвитку України;  

– пріоритетні положення щодо фінансового забезпечення СЗВО в Україні 

за умов інноваційного розвитку, які, на відміну від існуючих, ґрунтуються на 

якісно новій нормативній базі і спрямовані на багатоканальне залучення та 

ефективне використання фінансових ресурсів, зокрема: державних – шляхом 

реформування системи державного замовлення на підготовку кадрів і 

державного фінансування наукових досліджень і розробок відповідно до потреб 

стратегічно важливих та високотехнологічних галузей економіки; приватних – за 

рахунок залучення коштів бізнес-структур, забезпечення активної взаємодії між 

ВНЗ, науковими установами та підприємствами; міжнародних – на основі 

активізації участі ВНЗ у міжнародних грантових програмах та проектах. Це 

дозволить покращити якість та конкурентоспроможність освітніх послуг, стан 

матеріально-технічного забезпечення та забезпечити передумови для 

інноваційного розвитку СЗВО відповідно до потреб економіки України; 

дістали подальшого розвитку: 

– трактування поняття «інноваційний розвиток системи закладів вищої 

освіти», що, на відміну від наявних, полягає у якісній трансформації наукової, 

технологічної, фінансової, педагогічної і комерційної діяльності ВНЗ, яка 

системно цілеспрямована на здійснення інвестицій в нові знання, їх генерацію та 

трансфер; впровадження інноваційних підходів і методів навчання; покращення 

якості освітніх послуг відповідно до новітніх вимог економічного, суспільного і 

технологічного розвитку держави; формування конкурентних переваг та 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняних ВНЗ в глобальному 

освітньому середовищі;  

– науково-практичні підходи щодо врахування міжнародного досвіду та 

вітчизняних тенденцій у сфері інноваційного розвитку, фінансового та 

матеріально-технічного забезпечення СЗВО України, що, на відміну від наявних, 

спрямовані на розроблення і реалізацію стратегії адаптації СЗВО, з одного боку – 
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до скорочення державної фінансової підтримки, а з іншого – до впровадження 

компенсаторних заходів, зокрема системи податкових пільг на освітні послуги, 

надання низьковідсоткових державних позик з метою реалізації фінансової 

автономії ВНЗ та підвищення їх відповідальності за результати діяльності, що 

сприятиме розширенню можливостей СЗВО в освітній, науковій та інших 

сферах, забезпеченню ринку праці кваліфікованими фахівцями відповідно до 

потреб інноваційного розвитку держави;  

–  методичні положення щодо застосування інтегрального оцінювання 

інноваційного розвитку системи закладів вищої освіти за регіонами України, що, 

на відміну від наявних, дозволяють здійснити комплексну оцінку об’єкта 

дослідження за низкою параметрів і визначити на цій основі диференційовані 

заходи регуляторного впливу на інноваційний розвиток СЗВО за регіонами 

(реформування фінансового забезпечення СЗВО, зокрема державного 

замовлення на підготовку фахівців, поліпшення кадрового забезпечення ВНЗ, 

інтенсифікацію міжнародної співпраці та науково-дослідної роботи, оновлення 

матеріально-технічної бази ВНЗ, вдосконалення механізму працевлаштування 

випускників, трансформацію підходів до маркетингової діяльності), 

впровадження яких дозволить забезпечити вирівнювання диспропорцій між 

регіонами держави щодо інноваційного розвитку СЗВО відповідно до 

стратегічних і поточних потреб економіки і суспільства України.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 

використання розроблених методичних положень та науково-практичних 

рекомендацій для вдосконалення організаційно-економічних засад інноваційного 

розвитку СЗВО України на макро-, мезо- і мікрорівнях. Пропозиції щодо 

вдосконалення фінансування СЗВО враховані департаментом економіки та 

фінансування Міністерства освіти і науки України (довідка №10/4-400-15вн від 

23.06.2015 р.). Основні положення дисертації запроваджено у навчальний процес 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини під час 

викладання навчальних дисциплін «Економіка і організація інноваційної 

діяльності підприємств», «Економіка підприємства» (довідка №2720/01 від 
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22.10.2015 р.), Буковинського державного фінансово-економічного університету 

під час викладання дисциплін «Економічна теорія», «Державне регулювання 

економіки», «Методологія наукових досліджень», «Економіка та організація 

інноваційної діяльності» (довідка №01-10/102 від 04.11.2015 р.), Тернопільського 

національного економічного університету під час викладання дисциплін 

«Державне регулювання економіки», «Економіка суспільного сектора», 

«Інноваційний менеджмент» (довідка №126-21/3477 від 28.10.2015 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є завершеним, самостійно 

виконаним дослідженням, у якому викладено авторський підхід щодо 

вдосконалення організаційно-економічних засад інноваційного розвитку СЗВО в 

Україні  відповідно до потреб національної економіки та суспільства. Наукові 

результати, висновки та рекомендації, які виносяться на захист, одержані 

автором самостійно. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у 

дисертації використано лише ті ідеї та положення, що належать дисертанту. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

доповідалися та обговорювалися на міжнародних науково-практичних 

конференціях: «Інноваційна модель розвитку: тенденції та перспективи 

економічної трансформації» (м. Умань, 23 травня 2014 р.); «Національні моделі 

економічних систем: формування, управління, трансформації» (м. Херсон, 15-16 

жовтня 2015 р.) та всеукраїнських науково-практичних конференціях: 

«Актуальні проблеми економічної динаміки» (м. Умань, 28 березня 2013 р.), 

«Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки» (м. Умань, 20 березня 

2014 р.). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження опубліковані 

у 14 наукових працях обсягом 4,76 др. арк. (особисто автору належить 13 

наукових праць обсягом 4,56 др. арк.), з них 5 статей – у наукових фахових 

виданнях України, 2 – у зарубіжних наукових виданнях, 7 – в інших виданнях. 



 
 

РОЗДІЛ  1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

СИСТЕМИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

1.1. Теоретичні засади інноваційного розвитку системи закладів 

вищої освіти  

 

В умовах становлення та розвитку в Україні ринкової економіки все 

гострішою постає потреба у висококваліфікованих кадрах, у їх 

професіоналізації. Адже результати діяльності будь-якої сфери залежать від 

рівня підготовки її працівників, а це значить – від стану освітньої сфери, від її 

готовності задовольняти потреби реальної економіки, суспільства в цілому і 

кожної особистості, зокрема.  

У динамічному світі пред’являються неабиякі вимоги до діяльності 

сучасних освітніх закладів. Побудова інформаційного суспільства 

інноваційного типу, що базується на знаннях, вимагає суттєвої  модернізації 

системи вищої освіти в країні, підвищення рівня і якості наукової діяльності, 

ефективності науково-технічних робіт [48]. 

Розвиток ринкової економіки в Україні впливає, в свою чергу, на зміни в 

системі освіти. Формування ринку освітніх послуг ВНЗ у нашій державі 

сьогодні відбувається доволі уповільненими темпами. Найбільш проблемним 

аспектом для вітчизняної системи освіти є низька конкурентоздатність СЗВО 

Україні на ринку освітніх послуг у світовому масштабі. Це підтверджується 

відсутністю вітчизняних ВНЗ у рейтингу 500 кращих університетів світу. Отже, 

для забезпечення ефективного функціонування ринку освітніх послуг ВНЗ в 

Україні доцільно розглянути специфіку освітніх послуг вищої школи, провести 

аналіз взаємовідносин між їх виробниками та споживачами [154, с. 2]. 

В контексті забезпечення соціально-економічного зростання і підвищення 

конкурентоспроможності національної економіки важливим є подальше  

цілеспрямоване прискорене проведення реформ у сферах вищої освіти і науки 
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України. Для цього необхідно вивчити теоретичні і методологічні засади 

інноваційного розвитку цих сфер, виявити і дослідити економічні механізми, 

що впливають на процес інноваційних перетворень у СЗВО (включаючи 

напрями освітньої, наукової, організаційної та адміністративно-господарської 

діяльності ВНЗ і наукових установ), визначити шляхи запозичення провідного 

зарубіжного досвіду, створення на рівні держави необхідних умов для 

успішного впровадження економічних, науково-технічних і педагогічних 

інновацій у ВНЗ [26, с. 92; 25, с. 88]. 

Досліджуючи формування системи закладів вищої освіти, необхідно 

виходити із принципу системності і розглядати наявні заклади освіти не як 

просту сукупність організацій, які надають освітні послуги, а як систему. На 

теперішній час у наукових колах є популярною ідея стосовно необхідності 

забезпечення системної взаємодії трьох секторів – освіти, науки і промислового 

виробництва. У нашій державі актуальність цієї взаємодії посилюється тим, що 

спільна участь наукових установ і ВНЗ, інноваційних структур і підприємств 

реального сектору економіки у підготовці висококваліфікованих фахівців, 

проведенні пріоритетних досліджень, створенні й впровадженні новітніх 

технологій є однією з важливих умов зростання економіки країни [6, с. 20].  

Загальновизнано, що ключовим чинником економічного, політичного, 

соціального й культурного розвитку будь-якого суспільства виступає освіта. Як 

зазначає директор Центру націй Зб. Бохняж (США), інвестиції в людський 

капітал є найбільш вагомим фактором подолання економічних, соціальних, 

екологічних проблем, заснування розвинутого й економічно забезпеченого 

суспільства. Як свідчить досвід США, понад 60% усіх багатств нації було 

накопичено завдяки використанню людського капіталу [14,  с. 3].  

Ще одним підтвердженням цьому є досвід таких країн, як Японія, 

Тайвань, Південна Корея. На початку 50-х рр. ХХ ст. уряд Тайваню розробив 

програму розвитку вищої освіти в державі, згідно з якою кожен третій 

випускник школи ставав студентом ВНЗ. Внаслідок відсутності достатньої 

кількості власних університетів частина школярів направлялася на навчання за 
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державний рахунок до США і Канади. Ця програма дозволила країні у 80-ті рр. 

увійти до складу «Тихоокеанських тигрів» [23; 236].  

У 1965-1968 рр. в Японії було встановлено завдання «виховати творчі 

особистості». В програмі уряду відзначалося: «Щоб Японія зберегла високі 

темпи росту, необхідно створити  систему технічної освіти, яка спрямована на 

виховання творчих здібностей на противагу вихованню здібностей сприйняття 

й копіювання технічних досягнень інших країн» [162; 224].  

Існує ще багато прикладів того, як маючи обмежені природні ресурси, 

країни швидко досягли значних економічних успіхів тому, що прискорено 

розвивали освіту. Цей досвід має особливо важливе значення для країн з 

перехідною економікою, оскільки в них відбувається становлення ринкових 

відносин, успіх розвитку яких залежить від забезпечення належних умов 

функціонування всіх сфер суспільної діяльності, зокрема сфери освіти. 

На думку Б. Патона, інтеграція вищої освіти, науки і виробництва має 

полягати у налагодженні ефективної і стійкої взаємодії університетів та 

наукових установ, що дозволить використати позитивні вітчизняні надбання у 

розвитку науки і освіти, які склалися в країні історично [131, с. 2]. Безсумнівно, 

кожен науковець розуміє поняття системи по-своєму. Єдине, у чому сходяться 

позиції вчених – це визнання складності у якості суттєвої характеристики 

системних об’єктів. Але й погляди на причини цієї складності також різняться.  

В кінці ХХ – на початку XXІ ст. відбувся перехід до постіндустріальної 

моделі суспільства, а знання являють собою важливий чинник суспільної 

діяльності. В таких умовах сфера вищої освіти із сегменту соціальної сфери, 

який займається професійною підготовкою кадрів, перетворюється на 

самостійну галузь соціально-економічної діяльності, результативність якої 

впливає  на конкурентоспроможність країни в цілому [43, c. 102]. 

І. Пасінович вважає, що за роки незалежності України система закладів 

вищої школи «пережила» процеси трансформації у політичному, суспільному і 

економічному напрямах, а також лібералізації, які сприяли формуванню ринку 

освітніх послуг (РОП) [129, с. 514]. На сьогоднішній день пріоритетним 
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стратегічним напрямом освітньої політики держави є модернізація сфери вищої 

освіти, яка має розповсюджуватися на структуру вищої освіти, організацію 

навчального процесу, зміст навчальних програм, процес управління ВНЗ. 

Згідно з новою освітньою парадигмою вища освіта виступає стратегічно 

важливою галуззю, яка дозволяє людині підготуватися до самореалізації в 

умовах сучасного світу, потребуючи перегляду основ організації вищої освіти 

на предмет її орієнтованості на ринкові принципи діяльності.  

Г. Клімова зауважує, що інноваційний розвиток системи закладів вищої 

освіти являє собою насамперед процес модернізації освіти на основі створення, 

розповсюдження і засвоєння інновацій. Цей процес є циклічним і проходить 

такі стадії: 

– ідентифікація потреб у певних змінах (виявлення проблеми); 

– відпрацювання ідеї, спрямованої на вирішення проблеми; 

– визначення способу вирішення проблеми (створення нововведення); 

– проведення апробації і експертизи нововведення; 

– засвоєння нововведення (практична реалізація); 

– інституалізації нововведення [81]. 

Л. Антошкіна констатує, що численні дослідження стосовно зв’язку між 

якістю освіти та економічним розвитком країни дозволяють дійти таких 

висновків:  

- важливою причиною відставання бідних країн від багатих є 

недостатність інвестицій у людський капітал, і навпаки, досягнення в освіті й 

державні видатки на освіту безпосередньо пов’язані з економічним зростанням; 

- якість освіти, показниками виміру якої є, наприклад, рівень оплати праці 

викладачів ВНЗ, співвідношення кількості студентів з розрахунку на одного 

викладача і рівня їх підготовки, позитивно впливає на майбутній рівень доходів 

громадян з більш високим освітнім рівнем;  

- участь працівника у системі навчання впродовж усього життя є 

важливим чинником професійного успіху на ринку праці;  
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- людський капітал мігрує з місць, де відсутній достатній попит, у місця  

поширення і концентрації попиту, а масовий відтік людського капіталу з країн 

еміграції призводить до їх тривалого занепаду і економічної кризи [4, c. 13].  

Ключовим фактором приросту суспільного багатства в розвинених 

країнах є збільшення накопиченого обсягу знань. У освітній сфері відбувається 

взаємодія людей з питань приросту  і вироблення якісно нових знань, а також   

встановлення напрямів  їх оптимального використання. У результаті, освіта 

виступає основною сферою виробництва і розширеного відтворення знань, 

дозволяючи системі досягнути якісно більш високих соціально-економічних 

результатів. Сукупність нових знань є невіддільною від їхніх носіїв – 

кваліфікованих фахівців, які працевлаштовуються відповідно до суспільних 

потреб у всі галузі матеріального і нематеріального виробництва [5, c. 18].  

Отже, найважливішою частиною національного багатства стає людський 

потенціал, який система вищої освіти і науки здатна ефективно формувати, 

сприяючи його нарощуванню і підвищенню конкурентоздатності країни у 

міжнародному вимірі. Це актуалізує розгляд освіти як вищого пріоритету під 

час встановлення державних цілей розвитку суспільства країни [5, c.19]. 

Здійснюючи аналіз інноваційних теорій, фахівці визначають інновації як 

системи, які підлягають дії певних законів, зокрема, І. А. Романов виділяє 

основні аспекти інноваційного процесу в освіті: 

1)   циклічність повторення і повернення нововведень; 

2) тенденції взаємозумовлених процесів соціалізації навчальних закладів 

призводять до формування нового знання і розвитку теоретичної інноваційної 

діяльності ВНЗ; 

3) взаємообумовлений розвиток як теоретичних знань, так і 

методологічних, що спрямовані на забезпечення цілісного уявлення про 

закономірності й істотні зв’язки існуючої реальності, визначення принципів 

раціонального управління ними [164, с. 185–186]. 

В. А. Сластенін і Л. С. Подимова додають до цього закони: 
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1)  фінальної реалізації інноваційного процесу, згідно з яким кожен 

інноваційний процес прямує до повної реалізації; 

2) стереотипізації освітніх інновацій, що означає перетворення 

нововведення на стереотип у мислення і практичних діях [174, с. 8–17]. 

Зважаючи на викладене, учені схиляються до думки, що інновація як в 

сфері освіти в цілому, так і вищої освіти зокрема, являє собою систему, яка у 

своєму розвитку проходить усі стадії життєвого циклу: зародження, активний 

розвиток, рутинізація, перетворення [190]. 

Свідченням подібної точки зору є наведена М. М. Поташніком ієрархія 

структур інноваційного процесу у сфері вищої освіти: 

– діяльнісна структура, яка включає таку послідовність компонентів: 

мотиви, мета, завдання, зміст, форми, методи, результати інноваційної 

діяльності ВНЗ; 

– суб’єктна структура, що містить скоординовану діяльність усіх 

суб’єктів розвитку інновації (учених, адміністрації ВНЗ, колективу педагогів і 

студентів, працівників органів освіти тощо); 

– рівнева структура, що виокремлює інноваційну освітню діяльність 

суб’єктів на міжнародному, регіональному, районному, міському рівнях та на 

рівні вищих навчальних закладів; 

– змістова структура, яка включає зародження, розробку і засвоєння 

нововведень в освітньому процесі; 

– структура життєвого циклу педагогічної інновації, що містить 

послідовність етапів її виникнення, зростання, зрілості, освоєння, 

розповсюдження, насичення, рутинізації, кризи, модернізації; 

– управлінська структура, що охоплює чотири види управлінських дій: 

планування, організацію, керівництво, контроль; 

– організаційна структура, що містить діагностичний, прогностичний, 

організаційний, практичний, узагальнювальний, упроваджувальний 

компоненти [190;  164, с. 18]. 
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Усі ці структури є взаємопов’язаним, дозволяючи говорити про 

інноваційний процес у сфері вищої освіти як про цілісну систему (рис. 1.1). 

Отже, вища освіта, являючи собою сукупність систематизованих професійних і 

особистих знань, умінь, практичних навичок та інших компетентностей, 

необхідних для виконання особою відповідних трудових функцій, відіграє 

ключову роль у забезпеченні інноваційного розвитку економіки країни.  

Враховуючи ієрархічність структур інноваційного процесу в СЗВО (діяльнісна, 

суб’єктна, рівнева, змістова, життєвого циклу педагогічної інновації, 

управлінська, організаційна структури), інноваційний процес потребує 

перенесення акценту не на спосіб передання, а на спосіб виробництва знань з 

урахуванням потреб економіки та суспільства. 

  

 

Рис. 1.1. Система закладів освіти України 

Джерело: доповнено автором за даними [218; 131]. 

 

У зв’язку з цим, виникає доцільність розгляду організаційно-економічних 

засад регулювання саме СЗВО як однієї із ключових в умовах децентралізації 

державного управління, розширення автономії ВНЗ, формування нових 

структур (Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти тощо), 

насамперед не через призму центральних органів виконавчої влади, а в 

контексті досягнення максимально корисного для національної економіки 

ефекту. 

ВИЩІ  ЗАКЛАДИ ОСВІТИ 

СПЕЦІАЛЬНІ ТА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНІ 

ЗАКЛАДИ ОСВІТИ  

ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ТА ПОЗАШКІЛЬНІ ЗАКЛАДИ 

ОСВІТИ 

 ДОШКІЛЬНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ 

 

Державна політика у сфері фінансування закладів освіти 
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Перш за все хочемо зробити уточнення щодо сутності поняття «заклад 

освіти». По своєму цільовому призначенню заклад освіти – це установа, яка 

надає освітні послуги. Освітня послуга – це діяльність відносно передачі 

системних знань і перевірених досвідом практичних навиків до певного виду 

занять шляхом безпосередньої комунікації з тим, хто навчається [190, с. 24]. 

Отже, освітня послуга є поняттям містким, включаючи в себе не лише 

діяльність просвітницького змісту, але і надання певних практичних навичок.  

Практичні навички можуть стосуватися будь-якої сфери життя – від 

елементарних навичок життя у колективі (наприклад, дитячий садок) до 

спеціалізованих навичок (наприклад, курси з вишивання). Тому можна дійти 

висновку, що зміст поняття «заклад освіти» є більш широким, ніж навчальний 

заклад, зважаючи на те, що до закладів освіти відносять також дошкільні та 

позашкільні установи, які займаються наданням освітніх послуг.  

Вища освіта виступає важливою складовою національної економіки та 

слугує запорукою успіхів у зміцненні й утвердженні авторитету України як 

суверенної, незалежної, демократичної, соціальної та правової держави у 

майбутньому. Освіта у ХХІ ст. є ключовим фактором розвитку людського 

потенціалу та соціально-економічного прогресу держав [219, с. 236].  

Забезпечити конкурентоспроможність країни у сучасних умовах можливо 

за рахунок ефективного функціонування освітнього, кадрового, 

інтелектуального, наукового і технічного потенціалів, у тому числі через 

високу якість освітніх послуг ВНЗ, раціональне державне фінансування, 

доступність вищої освіти для громадян, високий рівень оплати праці  

професорсько-викладацького складу, впровадження інновацій [218, с. 556].  

Ринок освітніх послуг ВНЗ характеризує взаємовідносини низки 

економічних суб’єктів, які об’єднані спільною метою надання й отримання 

професійної освіти, спрямованої на дотримання економічних і соціальних 

інтересів особистості та суспільства держави. Як і будь-якого іншого ринку, для 

нормального функціонування ринку вищої освіти необхідна наявність 



 20 

сукупності складових елементів. Одним із важливих елементів є об’єкт купівлі-

продажу [154, с. 6-7].  

Освітні послуги ВНЗ характеризуються такими основними 

характеристиками: 

1. Високий ступінь невизначеності внаслідок складної природи самого 

освітнього процесу, суттєвих відмінностях у сприйнятті знань тим чи іншим 

конкретним споживачем. Ступінь невизначеності ще більше посилюється за 

рахунок великого часового проміжку між отриманням знань та їх 

застосуванням у практичній діяльності. Як наслідок, невизначеним є і кінцевий 

результат, що одержується конкретною особою від здобутої вищої освіти. 

2. Невідчутність послуг. Ступінь відчутності освітніх послуг ВНЗ є 

низьким через неможливість оцінки їх обсягу й якості до моменту повного 

придбання. У вищій освіті до ключових параметрів послуг, які можна наочно 

оцінити, належать освітні стандарти, навчальні плани та програми за певними 

спеціальностями, інформація щодо методів, форм і умов навчання, сертифікати, 

ліцензії, дипломи тощо. [128, с. 82]. 

3. Невіддільність освітніх послуг від джерела. Освітні послуги надаються 

споживачеві безпосередньо виробником, не залучаючи посередників, проте у 

певних випадках допускається застосування дистанційних методів навчання за 

умов використання комп’ютерних технологій. 

4. Неможливість збереження освітніх послуг, що має місце як з боку 

виробника – неможливо підготувати повний обсяг послуг заздалегідь і 

зберігати їх як матеріальний товар, очікуючи їх реалізації у майбутньому за 

кращих умов, так і з боку споживача – кожна людина природньо у більшій чи 

меншій мірі забуває частину отриманої інформації, а також відбувається процес 

старіння знань унаслідок науково-технічного й соціального прогресу 

суспільства. 

5. Колективний характер надання освітніх послуг, оскільки у формуванні 

професійних і ділових якостей фахівця у навчальному процесі приймає 

безпосередню участь значна чисельність викладачів і обслуговуючого 
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допоміжного персоналу. Зокрема, навчальний процес у нашій державі 

забезпечують понад 11,5 тис. докторів наук, професорів та більш ніж 58,7 тис. 

кандидатів наук, доцентів. 

6. Значна тривалість надання освітніх послуг. В залежності від освітньо-

кваліфікаційного рівня, що здобуває особа, тривалість навчання у вищому 

навчальному закладі займає, як правило, від трьох до шести років. Отже, за 

показником витрат часу на їх отримання освітні послуги ВНЗ є значно 

тривалішими у порівнянні з іншими видами послуг.  

7. Результати навчання залежать від особистих якостей споживача, до 

яких відносять рівень попередньої освіти, обсяги знань, інтелектуальні 

здібності, відповідність додатковим вимогам щодо стану здоров’я чи статі для 

певних професій, а також умов майбутнього робочого місця й життя в цілому 

[128, с. 82; 132; 202]. 

Відзначимо, що споживачі освітніх послуг, з одного боку, виступають 

повноправною частиною суспільства, маючи можливість скористатися 

суспільними благами, коли оплату освітніх послуг здійснює держава, й вона д 

бере на себе відповідальність за їхнє навчання. При цьому держава забезпечує 

регулювання вищої професійної освіти, застосовуючи для цього 

адміністративні методи, а також методи економічного впливу на розвиток і 

забезпечення умов ефективного функціонування вищої освіти, включаючи 

процедури ліцензування, державної акредитації, атестації кадрів тощо [154; 

155; 134]. З іншого боку, сукупність знань, отриманих під час навчання, 

виступає власністю конкретної особи, а якість знань залежить від 

інтелектуального рівня цієї особи та сумлінності її ставлення до здобуття вищої  

освіти.  

Формування і розвиток системи закладів освіти відбувається під впливом 

низки різноманітних чинників внутрішнього і зовнішнього середовища 

(рис. 1.2). 

Суттєвий вплив на формування системи закладів освіти в нашій державі 

чинить специфіка її географічного розташування, що особливо чітко 
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простежується у сфері вищої освіти [194]. Становлення вітчизняної вищої 

освіти відбувалося під впливом трьох вагомих різноспрямованих векторів 

розвитку. Перший з них пов'язаний із впливом російської вищої школи, 

оскільки обидві країни доволі тривалий час перебували у межах єдиної 

держави, маючи тісні зв’язки у різних аспектах соціально-економічного, 

політичного, громадського життя, що зумовлює наявність спільних 

характеристик у системах вищої освіти України та Росії. Другий вектор 

визначається постійним прагненням українського народу до рівноправного 

входження у європейський економічний, освітній і культурний простір, 

обумовлюючи запозичення вітчизняною системою вищої освіти певних 

традицій найдавніших вищих шкіл таких країн, як Великобританія, Франція й 

Німеччина. Третій вектор обумовлений лідируючими позиціями у сучасному 

світовому співтоваристві Сполучених Штатів Америки, тому й загальні 

тенденції розвитку вищої освіти багатьох держав, і України зокрема, 

визначаються їхніми діями [9, с. 90–91; 26]. Таким чином, формування системи 

закладів освіти в Україні відбувалося під впливом різних субкультур, що 

певним чином пояснює відмінності в освітніх процесах на заході, сході, півдні і 

центрі країни. 

Розвиток інформаційної моделі суспільства суттєво змінює роль знань в 

усіх соціальних та економічних процесах. Пріоритетним видом економічної 

діяльності стає створення інформації та її подальше застосування з метою 

ефективного існування й функціонування суспільства. Наприкінці ХІХ сторіччя 

завдяки взаємодії двох підходів – ліберального та утилітарного – виникла 

традиція пояснення високої значущості закладів освіти. Принциповою  

відмінною рисою ліберальної освіти є те, що вона виконує функції духовного 

розвитку й культурного збагачення конкретної особистості, не враховуючи при 

цьому актуальні потреби суспільства в цілому [189; 156, с. 372-373]. 
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Рис. 1.2. Фактори, які впливають на розвиток системи закладів освіти 

Джерело: доповнено автором на основі [128; 155; 134]. 

З точки зору утилітаризму, знання, отримання яких забезпечують вищі 

навчальні заклади, повинні бути менш абстрактними і носити більш 

прикладний характер відповідно до потреб розвитку промисловості та умов 

життя суспільства. Сукупність функцій системи закладів вищої освіти можна 

об’єднати  в чотири групи, які наведені в табл. 1.1. 
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Таблиця 1.1 

Функції вищого навчального закладу в сучасному суспільстві 

Назва функції Суть функції 

Трансляційна Забезпечує розповсюдження культури в суспільстві, зокрема,  

передання від одного покоління до іншого культурних цінностей, 

серед яких наукові знання, досягнення в галузі мистецтва і 

літератури, моральні цінності та норми поведінки, досвід і навички 

різних професій та ін. 

Соціалізації Здійснює формування у молодих людей ціннісних орієнтацій, 

життєвих ідеалів, що домінують у суспільстві, включаючи процес 

становлення людини, пошуку нею свого місця у суспільстві. Процес 

соціалізації, що забезпечується системою освіти, значною мірою 

обумовлюється тим, які ціннісні стандарти, мораль, релігія, 

ідеологія панують у суспільстві. Вивчення дисциплін гуманітарного 

циклу сприяє прискоренню процесу соціалізації. 

Соціальної 

селекції 

Надає можливість диференційованого підходу до людства з метою 

відбору найбільш здібних і талановитих осіб задля отримання ними 

освітніх послуг, які відповідають індивідуальним інтересам і 

можливостям. При цьому вирішується й інша проблема: 

можливість за рахунок отриманої освіти перейти до більш 

престижного соціальної верстви суспільства. Отже, система 

вищої освіти є провідником вертикальної соціальної мобільності, а 

рівень освіти, аналогічно з доходом та престижністю професії, є 

важливим показником соціального статусу людини в суспільстві. 

Соціальної та 

культурної зміни 

 

Реалізується під час наукових досліджень, які проводяться у вищих 

навчальних закладах, що сприяє науковому і культурному прогресу. 

Наукова діяльність ВНЗ є невід'ємною стороною навчального 

процесу, оскільки має на меті отримання нових знань і поглиблення 

вже існуючих; підготовку кваліфікованих науково-дослідних кадрів; 

удосконалення процесу праці професорсько-викладацького складу. 

Відбувається інтеграція науки, вищої освіти, виробництва, 

результатом якої є розвиток науково-технічного прогресу. В той 

же час інтенсивний розвиток наукових досліджень у вищих 

навчальних закладах сприяє удосконаленню освітнього процесу, 

оскільки наукові ідеї та відкриття включаються в навчальні 

програми, тим самим сприяючи підвищенню якості підготовки 

фахівців. 

Інноваційна Забезпечує реалізацію низки наукових, технологічних, фінансових і 

комерційних заходів, що включають інвестиції в нові знання, котрі 

направлені на отримання технологічно нових або поліпшених 

продуктів, процесів, технологій. 
 

Джерело: доповнено автором  на основі [7; 23]. 

 

Під час формування та розвитку інноваційної моделі економіки країни 

найбільш актуальною постає саме інноваційна функція вищої освіти, 

відбувається зростання ролі вищої освіти в інноваційному процесі. 
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Традиційно інноваційна діяльність визначається як сукупність наукових, 

технологічних, фінансових і комерційних заходів, що включають інвестиції в 

нові знання, котрі направлені на отримання якісно нових чи удосконалених 

продуктів, процесів, технологій. Зважаючи на те, що науково-дослідна 

діяльність вищих навчальних закладів має свою специфіку, яка обумовлена 

основним видом їх діяльності – освітньою, тому й інноваційна діяльність вищої 

школи має свою специфіку – освітню. Внаслідок дії сукупності вищеназваних 

компонентів забезпечується можливість отримання конкурентних переваг ВНЗ 

в сфері інноваційної діяльності [189]. 

Об'єктами інноваційної діяльності ВНЗ можуть виступати цілі та 

змістовність вищої освіти, організація навчально-виховного процесу, технічні 

засоби освітньої діяльності.  

Інноваційний розвиток системи закладів вищої освіти являє собою спосіб 

зростання, що базується на безперервних і систематичних нововведеннях, 

спрямованих на помітне поліпшення всіх аспектів діяльності вищих навчальних 

закладів.  

Поняття "інновація" означає нововведення, новизну, зміну, введення 

будь-чого нового. У педагогічному процесі під інновацією розуміють введення 

нового в цілі, зміст, форми і методи навчання та виховання; в організацію 

діяльності ВНЗ. Інновації не виникають самі по собі, а є результатом наукових 

пошуків, провідного педагогічного досвіду. Інновації полягають в оволодінні 

всіма інструментами, які дає зараз світовий освітній простір. 

Запропоноване трактування категорії «система закладів вищої освіти», як 

сукупності ВНЗ, що функціонують як цілісна система, класифікуються за 

різними ознаками (територіальною, галузевою, рівнями акредитації, формами 

власності) та забезпечують надання освітніх послуг, здійснюють науково-

дослідну та іншу діяльність, виконуючи у суспільстві функції: соціалізації, 

трансляційну, інноваційну, соціальної селекції, соціальної та культурної зміни. 

Такий підхід дозволив визначити три напрями впливу СЗВО на розвиток 

інноваційного процесу у територіальному вимірі: традиційна роль ВНЗ як 
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науково-дослідних центрів, що створюють нові знання та розробляють на їх базі 

нові інноваційні технології; роль ВНЗ як інноваційних центрів, що сприяють 

трансферу новітніх технологій від стадії наукової розробки до їх промислового 

впровадження; підготовка високопрофесійних кадрів, які відповідають потребам 

інноваційного розвитку держави. 

Для нової моделі розвитку економіки характерні принципово нові риси та 

пріоритети, що зумовлені об’єктивними змінами в суспільному економічному 

розвитку. При цьому, суттєву роль у суспільному житті почали відігравати 

галузі, що ґрунтуються на так званих «високих технологіях», а також галузі, 

спрямовані  безпосередньо на задоволення потреб людей. 

Прискорення темпів модернізації життя населення спричиняє зростання 

вимог до якості товарів і послуг, необхідність забезпечувати їх різноманітність. 

Унаслідок переоцінки людського фактору в економіці зросла роль творчих 

кадрів, тобто людей, які володіють знаннями і є носіями нововведень в сфері 

організаційної, науково-технічної та екологічної культури. Нова модель 

економічного зростання, що базується на інноваційному типі розвитку, має на 

меті зміну самого поняття науково-технічного прогресу і науково-технічного 

розвитку. Виникають нові суспільні пріоритети, такі як інтелектуалізація 

виробничої діяльності, використання високих та інформаційних технологій, 

екологічність виробництва. Така модель потребує: на макрорівні – 

впровадження нової фінансово-кредитної політики, забезпечення ефективного 

стимулювання інновацій, розвитку наукомістких та скорочення природо-

експлуатуючих галузей; на мікрорівні – зміни типу підприємницької діяльності, 

активного залучення до виробництва малого та середнього приватного бізнесу. 

Отже, вищий навчальний заклад, виступаючи в якості центра освіти, 

науки і культури, який задовольняє потреби суспільства й виконує державне 

замовлення на підготовку фахівців, з одного боку, є суб'єктом держави і 

суспільства. З іншого боку, вищий навчальний заклад, виступаючи в ролі 

виробника інтелектуальної продукції та освітніх послуг, є суб'єктом ринкової 

економіки. Оскільки вищий навчальний заклад розташовується у конкретному 
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регіоні, для якого здійснює підготовку висококваліфікованих кадрів, істотно 

впливає на характер його розвитку та номенклатуру базових спеціальностей 

також специфіка розвитку даного регіону [105, с. 176].  

Для сучасного стан національної системи вищої освіти характерною є 

низка проблем, включаючи негативні демографічні тенденції, які суттєво 

впливають на коливання попиту і пропозиції на освітні послуги. Тому розробка 

ефективних стратегій щодо залучення студентів на навчання в умовах жорсткої 

конкуренції є одним із стратегічних напрямків розвитку сучасних вищих 

навчальних закладів [106].  

У сучасному суспільстві до вищої освіти висувається ряд вимог, таких як: 

–  універсальність освітньої підготовки; 

–  забезпеченість інформацією та інформаційна відкритість; 

– забезпечення інтегрованості освітньої підготовки з фундаментальними 

науковими дослідженнями, які належать до пріоритетних  галузей знань; 

– доступність та конкурентоздатність вищої освіти [188, с. 55]. 

Виконання наведених вимог є пріоритетним фактором забезпечення  

інноваційного розвитку вищого навчального закладу.  

До основних видів інноваційної діяльності ВНЗ належать: 

1. Залучення до виконання прикладних наукових досліджень за грантами 

державного і регіонального рівня. 

2. Участь у спільних проектах з науково-дослідними установами. 

3. Активна співпраця з суб’єктами малого, середнього та великого бізнесу 

шляхом виконання господарських договірних робіт. 

4. Видання наукової та навчально-практичної літератури за 

перспективними інноваційними напрямами. 

5. Підготовка фахівців, здатних до ефективної інноваційної діяльності. 

6. Взаємодія з іншими ВНЗ регіону та країни в цілому, виробничими й 

науково-дослідними організаціями, державними та місцевими органами влади 

[188, с. 65-67]. 
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Таким чином, тільки на основі спільної діяльності всіх учасників 

інноваційного процесу, інтенсивної взаємодії наукової, дослідницької, 

виробничо-технічної і фінансової діяльності можливо забезпечити ефективний 

розвиток економіки держави та посилення позицій освітніх послуг.   

Головним завданням інноваційного розвитку системи закладів вищої 

освіти України є цілеспрямована організаційно-економічна діяльність 

спрямована на формування суспільства знань з інноваційно-орієнтованим  

типом економіки держави, який передбачає виробництво та експорт знань, 

конкурентоспроможних на світовому рівні. Саме це стане джерелом 

подальшого соціально-економічного зростання нашої  країни.  

 

1.2. Особливості формування сфери освітніх послуг в умовах сучасної 

економічної динаміки  

 

Освіта, перш за все вища, вже давно утвердила свій статус у якості 

безпосередньої продуктивної сили в суспільстві. Її якісний рівень визначає 

можливості професійного і духовного розвитку людських ресурсів, динаміку 

виробництва, а отже, економічну ефективність відповідного суспільного ладу, 

що утвердився в державі. Розвинені країни світу інвестують в освіту все більш 

значні кошти. Наряду з цим, вони мобілізують зусилля провідних учених і 

викладачів на розв’язання багатьох питань, пов’язаних із пошуком найбільш 

ефективних форм і засобів організації діяльності вищих навчальних закладів, 

вдосконалення існуючої практики державного управління та функціонування 

сфери вищої освіти, забезпечення її економічної ефективності [5, с. 19].  

В Україні історія вищої освіти нерозривно пов’язана зі всією історією 

українського народу. Суттєво вплинуло на розвиток вищої освіти перебування 

країни у стані роздробленості, під гнітом польських, литовських та угорських 

феодалів упродовж багатьох віків. У 1632 році було засновано перший вищий 

навчальний заклад в Україні – Києво-Могилянську колегію, у якій переважно 

навчалися діти української шляхти, духовенства, заможних міщан і козаків. 
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Наприкінці XVII та в XVIII століттях цей навчальний заклад мав вагомий вплив 

на розвиток науки й просвітництва в Україні [29].  

У 1701 році за царським наказом колегія отримала статус і права академії 

та почала називатися Київською академією. Навчання носило переважно 

загальноосвітній характер. Курс навчання тривав 12 років та поділявся на 8 

класів: підготовчий клас, молодший клас, граматику, синтаксему та вищі – 

поетику, риторику, філософію й богослов’я. Студенти отримували філологічну 

підготовку, знання мов: слов’янської, української літературної, грецької, 

латинської, польської, опановували поетичне та риторичне мистецтво. Київська 

академія була видатним центром науки [33, с. 39].  

До академії приймали молодь різних соціальних верств. Щорічно тут 

отримували освіту від 500 до 2000 студентів. Вікових обмежень не існувало. 

Для бідних студентів при Академії існувала бурса. Київська академія була 

важливим просвітницьким центром і зробила вагомий внесок у зміцнення 

культурних зв’язків з Росією і Білорусією. Київська академія значно вплинула 

на організацію, зміст та методи навчання у багатьох навчальних закладах, а 

саме, у Чернігівському (1700 р.), Харківському (1721 р.) і Переяславському 

(1738 р.) колегіумах, які були засновані на зразок Києво-Могилянської колегії 

[29].  

У західноукраїнських землях вагому роль у розвитку освіти відіграв 

Львівський університет (1661 р.). Контингент його студентів формувався з 

числа випускників єзуїтської школи-колегії, яка функціонувала як середня 

школа і входила до структури університету. В університеті діяли два відділи – 

філософський та теологічний. Навчання проводилося за програмою єзуїтських 

шкіл, які були розроблені наприкінці XVI століття. По завершенні навчання в 

університеті випускники отримували наукові ступені – ліценціата, бакалавра, 

магістра, доктора наук [18].  

Під впливом розладу феодально-кріпосницьких відносин у другій 

половині XVII столітті, поширення ідей французьких просвітників, відкриття в 

галузі природничих наук в університеті було відкрито кафедру математики, 
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створено фізико-математичний кабінет, астрономічну обсерваторію, 

розпочалося вивчення польської, французької та німецької мов, географії та 

історії як окремих предметів. Ці нововведення вплинули на зміст та якість 

підготовки студентів університету [18].  

У 1773 році, через рік після першого розподілу Польщі, згідно з яким 

західноукраїнські землі стали належати Австрійській монархії, під тиском 

громадської думки Папа Римський був змушений прийняти рішення щодо 

ліквідації ордена єзуїтів. Після цього на захоплених територіях австрійська 

влада продовжувала таку ж політику, що й Польща [33].  

Зокрема, у планах централізації й германізації народів уряд відводив 

значну роль організації просвіти, передусім вищої освіти. Запроваджувалася 

реформа трьох австрійських університетів – Віденського, Празького та 

Львівського. Перед ними було встановлено нове завдання: першочергового 

пріоритету набувало не виховання вчених, а підготовка професійних кадрів – 

учителів, суддів та священиків. У жовтні 1784 року імператор Йосиф II 

підписав диплом щодо оновлення університету. Важливе значення мало 

відкриття при університеті в 1787 році українського інституту, метою якого 

було готувати, перш за все, учителів для реальних і класичних гімназій, де 

навчалися українські діти [33].  

Становлення університетів стало важливим етапом на шляху розвитку 

освіти і культури в країні. Вважають, що Львівський університет є найстарішим 

в Україні. І хоча немає єдності думок щодо дати заснування цього навчального 

закладу – 1661 чи 1784 рік, все ж більшість дослідників схиляється до дати 

1661 р. У той час Львів, як і вся Галичина, знаходився під владою Австрійської 

імперії, тому мовами навчання були німецька, латинська, а зрештою і польська, 

проте в подальшому в університеті відновилися українські тенденції [29].  

Так, у 1873 р. було створено Наукове товариство імені Тараса Шевченка 

при Львівському університеті. Функціонування Львівського університету 

історично відіграла і продовжує відігравати вагому роль у становленні 

західного регіону зокрема, і України в цілому, утвердженні національної 
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самоідентичності нашого народу. Цей університет є визнаним науковим 

центром у західному регіоні нашої країни [29].  

У 1805 р. розпочав свою історію перший університет, який створено на 

території України, що входила до складу Росії, - Харківський університет. 

Педагоги й випускники даного університету зробили значний внесок у розвиток 

освіти і науки на Слобожанській Україні, у справу національного відродження 

країни [49, с. 36].  

Згодом, 15 липня 1834 р. відбулося відкриття Київського університету. 

Спочатку в університеті функціонував лише філософський факультет з 

історико-філологічним і фізико-математичним відділеннями. Діяльність 

Київського університету в центральній частині України стала важливим етапом 

у розвитку освіти, науки і культури країни. Першим ректором університету був 

видатний вчений-природознавець, письменник, фольклорист, історик Михайло 

Максимович (1804 – 1873). На сьогодні Національний університет імені Тараса 

Шевченка є визнаним центром розвитку науки і культури в Україні [29]. 

У 1918 – 1920 рр. уряд України, Харківський, Київський і Новоросійський 

університети надавали допомогу новим університетам, незважаючи на вкрай 

тяжке становище Української республіки. В умовах громадянської  війни в 

Україні розпочалася підготовча робота щодо відкриття інших університетів у 

Полтаві, Чернігові й Ніжині. Почали свою діяльність Київський український 

народний університет, Педагогічна академія в Києві, Український державний 

університет у Кам'янці-Подільському. Для більш широкого залучення 

працівників до вищої освіти в 1919 р., зокрема, у Києві, Харкові, 

Єкатеринославлі було відкрито підготовчі курси, а в 1921 р. – створено 

робітничі факультети. Загалом на початку 1938/1939 навчального року в УРСР 

налічувалося  вже 129 вищих навчальних закладів [49, с. 36-38].  

У 1938 р. було затверджено навчальні плани, однотипні для всіх 

університетів країни, які відображали риси університетської освіти, що 

спиралися на широку науково-теоретичну базу. У цей період було визначено 

структуру навчального плану, яка зберігається й донині: загальнотеоретична 
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підготовка, загальноспеціальна підготовка й на старших курсах – підготовка за 

конкретною спеціальністю (фахом). У планах передбачалися також курси за 

вільним вибором [33].  

До початку Великої Вітчизняної війни в Україні утворилася 

університетська система, яка налічувала 6 класичних університетів. Велика 

Вітчизняна війна звела до мінімуму позитивні зміни, які мали місце у вищій 

освіті. У зв’язку з окупацією території України державні вищі навчальні 

заклади були евакуйовані до східних районів СРСР. Тільки наприкінці 1943 

року евакуйовані українські університети почали повертатися на свою 

територію. У повоєнний період в  університетах України актуалізувалася 

потреба щодо збільшення числа спеціальностей, розширення профілю 

підготовки фахівців [18].  

Як результат проведеного об’єднання вищих навчальних закладів з 1950 

по 1960 рр. їх кількість в Україні скоротилася з 160 до 135 за одночасного 

збільшенні кількості студентів більш ніж удвічі: з 201,5 тис. до 417,7 тис. 

Пріоритетом було визначено наближення ВНЗ України до сфери виробництва. 

Було відкрито нові навчальні заклади на периферійних територіях [33, с. 39].  

У 1956 році Міністерство вищої освіти СРСР затвердило положення про 

філії заочних вищих навчальних закладів і консультаційні пункти заочних 

відділень, що надало змогу студентам заочних інститутів, відділень і 

факультетів отримувати необхідну допомогу в навчанні, краще опановувати 

знання. Народне господарство країни постійно потребувало фахівців нових 

профілів. Задля задоволення цих потреб, на базі інститутів відкривалися нові 

структурні підрозділи – відділення, факультети, кафедри. Особлива увага 

приділялася підготовці інженерних кадрів. Їх кількість за 10 років (з 1950 по 

1960 рр.) збільшилася з 14,5 тис. до 24,7 тис. осіб. У 1984 році в Україні 

функціонувало вже 146 вищих навчальних закладів, у тому числі університетів 

– 9, технічних ВНЗ – 50, сільськогосподарських – 17, ВНЗ з економіки та права 

– 10, педінститутів – 30, медичних – 15, з фізкультури та спорту – 3, культури і 

мистецтва – 12 [212].  
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Після отримання статусу незалежності (1991 р.) Україна розпочала 

формувати власну політику в галузі вищої освіти, спрямовану на досягнення 

сучасного світового рівня якості, відродження самобутніх національних 

освітніх традицій, докорінну трансформацію змісту, форм і методів навчання, 

збільшення інтелектуального потенціалу країни. У 90-ті роки ХХ ст. мала місце 

тенденція реорганізації великих інститутів країни в університети. Упродовж 

останніх років було подолано державну монополію в галузі вищої освіти. Було 

відкрито вищі навчальні заклади різних форм власності: комерційні, приватні, 

спільні, міжнародні, що надало можливість отримання вищої освіти значно 

більшій кількості випускників середніх і середньо-спеціальних навчальних 

закладів [76, с. 17].  

Країни пострадянського простору, у тому числі й Україна, успадкували 

від Радянського Союзу високий рівень освіти та розгалужену систему 

навчальних закладів. Державна система освіти СРСР забезпечувала 

безкоштовність, доступність освіти та сприяла отриманню якісних знань, 

необхідних для економічного розвитку. Натомість, розвиток ринкових відносин 

в усіх сферах життєдіяльності суспільства зумовлює необхідність створення та 

функціонування ринку освітніх послуг з відповідними елементами конкуренції. 

Він виник з появою недержавних вищих навчальних закладів і платних 

відділень в державних університетах та коледжах. Як свідчить зарубіжний 

досвід реформування національних систем освіти в умовах ринкових відносин, 

активна робота з їх оновлення та подальшого розвитку передбачає виникнення 

та зміцнення навчальних закладів нового типу – тих, що забезпечують надання 

приватної освіти поряд із державною [144]. 

Система закладів вищої освіти, що цілком відповідає сучасним вимогам 

часу, виступає одним з найголовніших чинників зростання якості людського 

капіталу, генерує нові ідеї, забезпечує динамічний розвиток економіки і 

суспільства держави в цілому. Для того, щоб вітчизняна вища освіта дійсно 

ефективно виконувала ці важливі завдання, необхідно здійснити її оновлення з 
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урахуванням актуальних світових тенденцій розвитку освіти у широкому 

соціально-економічному сенсі [110, с. 42]. 

У сучасних умовах в Україні необхідно усвідомлювати кардинальну 

потребу суспільних зрушень в напрямі інноваційного розвитку, економіки 

знань, накопичення інтелектуального потенціалу, який, на думку С. Манів, 

являє собою «вищу систему пізнавальних (розумових) здібностей індивіда, яка 

виявляється через активне творче мислення, здатність швидко і легко набувати 

нові знання і вміння та спроможність людини творити, нагромаджувати і 

використовувати знання, проекти, ідеї, інтелектуальну власність як для свого 

розвитку, так і для соціально-економічного, науково-технічного, 

духовно-культурного, морально-правового розвитку держави» [101]. 

Погоджуємося з думкою Л. Семів стосовно найбільш гострих проблем у 

сфері вищої освіти й професійної підготовки кадрів на сучасному ринку праці, 

серед яких:  невідповідність якості освіти очікуванням роботодавців; розрив 

між кількістю випускників та потребами економіки; недостатній розвиток 

важливих для конкурентоспроможності навиків; неефективне використання 

коштів, які виділяють на освіту; відсутність фінансової та академічної автономії 

ВНЗ України; недоліки планування у сфері освіти; недостатність інвестицій 

компаній у підвищення кваліфікації та збереження персоналу. При цьому, 

механізми вирішення цих проблем стосуються не тільки системи освіти, але й 

мають розроблятися і впроваджуватися у сферу зайнятості та ринку праці, 

інноваційного розвитку промисловості та бізнесу [172]. 

Разом з тим, модернізація вищої освіти в Україні вимагає подолання ряду 

проблем, серед яких найбільш значущими є: дисбаланс структури підготовки 

фахівців та реальних кадрових потреб економіки, низька якість освітніх послуг, 

дія корупційних схем в системі вищої освіти, низький рівень наукових 

досліджень, низькі темпи інтеграції в європейський і світовий інтелектуальний 

простір. Необхідно підкреслити також значне розширення системи вищої 

освіти, що відбувалося в Україні з середини 1990–х рр. ХХ ст., включаючи як 
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збільшення самої кількості вищих навчальних закладів, так і суттєве зростання 

загальної кількості студентів і випускників ВНЗ.  

Екстенсивне зростання системи вищої освіти швидкими темпами прямо й 

опосередковано призвело до появи й таких проблем, як стагнація системи 

професійно-технічної освіти, дефіцит кваліфікованих кадрів робітничих 

спеціальностей, ускладнення процесу пошуку роботи за фахом для випускників 

ВНЗ, знецінення змісту й якості освітніх і професійних стандартів, підвищення 

навантаження на викладачів, недостатній рівень фінансування ВНЗ, поява 

випадків корупції у ВНЗ та інші. 

Так, до впровадження ЗНО близько 85% випускників українських 

загальноосвітніх навчальних закладів по закінченні школи вступали до ВНЗ. Це 

призвело до посилення дефіциту  фахівців робітничих спеціальностей, зокрема, 

у металургійній, машинобудівній, хімічній промисловості, будівельній галузі. 

Наведений показник вступу випускників українських середніх шкіл до ВНЗ 

дійсно є вкрай високим порівняно зі світовими стандартами.  

Так, у 2012 році у США до ВНЗ вступили близько 66% випускників 

середніх шкіл [233]. При цьому, за таким важливим показником розвитку 

системи закладів вищої освіти, як частка осіб з вищою освітою, Україна не 

входить до складу лідерів. За даними дослідження 2013 року серед країн ОЕСР 

(Організація міжнародного співробітництва та розвитку, яка об’єднує 34 країни 

світу, більшість з яких – країни з високим доходом громадян та високим 

індексом розвитку людського потенціалу), до першої десятки країн світу з 

найвищою часткою осіб, що мають вищу освіту, належали Канада (51%), 

Ізраїль (46%), Японія (45%), США (42%), Нова Зеландія (41%), Південна Корея 

(40%), Великобританія (38%), Фінляндія (38%), Австралія (38%), Ірландія 

(37%) [132].  

Підсумувавши значення показників частки осіб, що мають повну (22,7%) 

та неповну вищу освіту (20,5 %) [236], можна констатувати, що реальний 

відповідний показник для України складав близько 35%, враховуючи, що до 
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числа осіб з неповною вищою освітою віднесено також тих, хто повної вищої 

освіти не отримав чи не отримає її у майбутньому [86].  

За міжнародним показником рівня залученості до вищої освіти (Gross 

Enrolment Ratio – відсоток осіб, що одержують вищу освіту, незалежно від 

їхнього віку, від загальної кількості осіб, які мають типовий для одержання 

вищої освіти вік) Україна займає одне з чільних місць серед країн Центральної 

та Східної Європи (73 %).  

Разом з тим, Україна за показником залученості до вищої освіти відстає 

від таких країн, як Фінляндія (93%), США (82%), Швеція (79%) та Норвегія 

(78%), які також характеризуються значно вищим рівнем загального соціально-

економічного розвитку [162]. Таким чином, лише окремі параметри системи 

закладів вищої освіти в Україні можна вважати дуже високими (кількість 

випускників загальноосвітніх навчальних закладів, що вступають до ВНЗ, 

кількість акредитованих ВНЗ), тоді як в цілому вітчизняна вища освіта 

демонструє кількісні показники, співставні з показниками інших країн-сусіднів, 

у тому числі держав Центральної і Східної Європи. 

Так, упродовж останніх років різними зарубіжними інституціями було 

оприлюднено низку рейтингових оцінок якості української вищої освіти у 

порівнянні з іншими країнами, згідно з якими Україна посідала місця від 70-го 

до 25-го за аналогічний період. Об’єктивним критерієм якості вищої освіти 

певної країни є також кількість студентів з інших країн (іноземців), що 

навчаються у її вищих навчальних закладах [86]. 

Однак у світовому вимірі академічна мобільність студентів, незважаючи 

на високі темпи зростання, до сих пір залишається скоріше винятком, аніж 

правилом: у 2010 році лише 4,1 млн. з понад 150 млн. загальносвітової кількості 

студентів навчалося за межами своїх держав (менше 3%). З них близько 

половини студентів, що навчаються за межами своїх країн, – це студенти з 

Китаю, Індії, Південної Кореї та інших країн Азії [224]. Як результат, можна 

стверджувати, що вища освіта, на противагу фінансовим і товарним ринкам, 

зазнає значно меншого впливу глобалізації (Додатки А, Б). 
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Як і в попередній період, вища освіта залишається переважно 

національною й регіональною, і, таким чином, конкурентні рейтинги ВНЗ 

різних країн до сих пір мають доволі умовний характер. Безсумнівно, поточний 

стан може змінитися, проте, дивлячись на масштаби та інерційність розвитку 

галузі, стрімкі зміни навряд чи відбудуться упродовж найближчих років. При 

цьому в українських ВНЗ 2013 року навчалося близько 65 тис. іноземних 

студентів, що є досить високим показником навіть у порівнянні з найбільш 

розвинутими країнами світу.  

За кількістю іноземних студентів, що навчаються в державі, Україна 

входить до першої десятки країн світу, демонструючи показники, дуже близькі 

до зіставних за кількістю населення європейських країн-членів Організації 

економічної співробітництва і розвитку [86]. 

Зокрема, в Іспанії, при кількості населення близько 47 млн. осіб, у 2011 

році навчалося близько 62,5 тис. іноземних студентів. Слід відзначити, що, на 

відміну від України, Іспанія історично була однією з найпотужніших 

колоніальних імперій, і досі залишається для багатьох мешканців країн 

Південної і Центральної Америки культурною метрополією, а іспанська мова є 

другою найпоширенішою у світі,  поступаючись лише китайській. 

Це є свідченням, що українська вища освіта не потребує значного 

підвищення якості, однак очевидно, що в цій площині аналіз міжнародних 

рейтингів і експертних оцінок необхідно поєднувати з самостійною 

постановкою цілей і завдань та напрацюванням і втіленням ефективних рішень 

щодо досягнення цих цілей, виходячи у першу чергу не з міркувань іміджу, а з 

реальних потреб і інтересів суспільства нашої держави. 

Однією з найбільш помітних відмінностей поточного стану системи 

закладів вищої освіти України є значно нижчі, ніж у розвинутих країнах, 

абсолютні показники фінансування. Якщо у відносному вираженні (частка 

витрат на освіту у % від ВВП) зведений бюджет витрат України на освітну є за 

світовими стандартами високим, становлячи 6 – 8 % ВВП, то абсолютні обсяги 
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ВВП України є значно нижчими, ніж відповідні показники європейських країн з 

аналогічною чисельністю населення.  

Так, обсяги фінансування менші від Польщі приблизно у два рази, а від 

Іспанії, яка має майже однакову з Україною кількість населення, – у чотири 

рази. При цьому понад 90% державних інвестицій в сферу освіти в Україні 

спрямовується на утримання – заробітну плату, сплату комунальних послуг, 

харчування та ін. [224], тобто переважна частина коштів, що витрачаються на 

систему освіти, йде на підтримання поточного стану, а не на розвиток. 

В освітніх бюджетах і України, і держав ОЕСР домінують державні 

інвестиції. В країнах Організації економічного співробітництва і розвитку у 

2011 році 83% усіх коштів на освіту в цілому надходили із загальнодержавних 

та місцевих бюджетів. У сфері ж вищої освіти приватні витрати були суттєво 

вищими, однак і тут вони значно поступалися за обсягами державним і 

становили в середньому 31 % [223].  

Доцільно підкреслити, що приватні інвестиції в систему вищої освіти у 

розвинутих країнах не обмежуються лише платою за навчання. Значні 

надходження ВНЗ отримують у вигляді різноманітних благодійних пожертв та 

як оплату за проведені для приватних компаній наукові дослідження і 

прикладні розробки. У свою чергу, розвинуті системи студентського 

кредитування дають змогу громадянам оплачувати навчання протягом 

тривалого періоду після його закінчення, таким чином значною мірою 

перекладаючи витрати на банківські системи відповідних країн. 

Частка приватного фінансування вищої освіти є більшою у країнах, де 

вищу освіту мають більше громадян. Крім того, поступове зростання частки 

приватного фінансування освіти (особливо це стосується ВНЗ) у розвинутих 

країнах не відбувається за рахунок скорочення державного фінансування в 

цілому, оскільки обсяги і державного, і приватного фінансування постійно 

зростають, однак зростання приватного фінансування має вищі темпи. 

Саме в економічній площині відмічається одна з ключових тенденцій 

розвитку глобальної освітньої системи, яка полягає у постійному швидкому 



 39 

зростанні освітніх бюджетів упродовж останніх 15 років. Так, загальний обсяг 

світового ринку освітніх послуг у 2012 році становив понад 4,4 трлн. доларів 

(що майже втричі більше сукупного військового бюджету усіх країн світу), тоді 

як у 2000 році – 2,3 трлн. доларів. За оцінками експертів, які прогнозують 

збереження і навіть підвищення високих поточних темпів зростання світового 

освітнього ринку, 2017-го року його обсяг перевищуватиме 6,3 трлн доларів, 

при цьому найбільші обсяги зростання фінансування припадатимуть на вищу 

освіту та державну і корпоративну освіту упродовж життя [231]. 

Відмітимо, що на зростання інвестицій в сферу освіти безпосередньо не 

вплинула світова фінансово-економічна криза. Причинами цього є обрана 

урядами переважної частини розвинутих країн стратегія додаткового 

фінансування своїх економік і стимулювання таким чином споживчого попиту, 

а також прагненням громадян забезпечити своїх дітей з допомогою вищої 

освіти кращими шансами на отримання гідної роботи.  

У тих країнах і тих сегментах освіти, де державне фінансування все ж 

скорочується, воно компенсується за рахунок приватних надходжень, в тому 

числі плати за навчання. Громадяни розвинутих країн, незважаючи на окремі 

протести, в цілому поки що погоджуються сплачувати більше за отримання 

вищої освіти. Також серед причин високих темпів зростання глобальної 

системи освіти фахівці називають збільшення чисельності дорослих осіб, що 

отримують додаткову освіту у тій чи іншій формі, та стрімке впровадження 

інформаційних технологій у навчальний процес, серед яких дистанційні курси, 

електронні підручники, навчальні програми, системи електронного управління 

навчанням тощо [203].  

Зростання масовості вищої освіти як соціальне явище, притаманне усім 

розвинутим країнам, часто називають головною причиною зростання витрат на 

освіту. У багатьох країнах Європи, а також в Україні, вища освіта вже 

перетворилася з певного привілею для еліти на мінімально необхідний 

соціальний стандарт, особливо для жителів міських поселень. Найбільш 

значущими причинами зростання масовості вищої освіти можна вважати 
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демографічну кризу, включаючи зниження народжуваності й  старіння 

населення, та скорочення кількості низькотехнологічних робочих місць у 

виробничому секторі економіки.  

Дещо суперечливим є той факт, що деіндустріалізація також призводить 

не до скорочення, а до розширення системи  вищої освіти, тому що дефіцит 

робочих місць загострює конкуренцію на ринку реальних і символічних 

кваліфікацій. Роботодавці часто розглядають формальну наявність документу 

про вищу освіту як додатковий фільтр, що дає ще одну конкурентну перевагу 

претендентам з вищою освітою по відношенню до потенційних працівників, які 

такого документа не мають. 

Об’єктивний попит на вищу освіту, що існує в суспільстві, породжує 

розширення систем вищої освіти у розвинутих країнах. Вища освіта нині 

вважається мінімально необхідною, але часто недостатньою умовою отримання 

в майбутньому кращого місця роботи та подальшого кар’єрного просування. В 

Україні та інших державах пострадянського простору, де в минулому вища 

освіта вважалася елітною і давала реальні соціальні переваги, подальшому 

розширенню системи освіти сприяє й інерційність суспільної свідомості.  

Крім того, у пострадянських державах можливість отримання вищої 

освіти для більшості молоді стала частиною неписаного суспільного договору 

між владою і населенням: отримання вищої освіти (часто номінально або 

реально безкоштовної) для дітей розглядалася як певна компенсація за 

незадовільне соціально-економічне становище і низьку якість життя, характерні 

протягом тривалого часу для значної частини громадян. Зважаючи на це, 

заходи, спрямовані на скорочення системи вищої освіти чи доступу до її 

отримання, неминуче призводитимуть до невдоволення і спротиву суспільства, 

додатково посилюючись також і протидією з боку самої системи вищої 

освіти. Масова вища освіта, незважаючи на всі її недоліки й негативні наслідки, 

у сучасному суспільстві постає соціальною реальністю на зразок письменності 

або доступу до телефонного зв’язку чи інтернету, тому потрібно не 

обґрунтовувати необхідність скорочення системи вищої освіти, а знаходити 
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механізми для її більш ефективного використання в інтересах конкретних 

громадян, економіки і суспільства держави в цілому. 

Для максимального використання позитивного потенціалу існуючих 

глобальних тенденцій у сфері розвитку вищої освіти та подолання їх 

негативних рис необхідною є реалізація низки заходів, зокрема: поширення 

децентралізації системи вищої освіти, надання реальної автономії в діяльності 

ВНЗ (включно з економічною діяльністю), розвиток приватного сектора вищої 

освіти за умов одночасного впровадженням ефективної системи оцінювання 

якості освіти, яке б здійснювалося незалежними агенціями оцінювання якості; 

поступовий перегляд і оптимізація обсягів державного замовлення на 

підготовку фахівців за участі роботодавців з метою приведення державного 

замовлення у відповідність до реальних кадрових потреб державного і 

приватного секторів національної економіки; розвиток системи безперервної 

професійної освіти; подальший розвиток потенціалу експорту освітніх послуг 

вітчизняної вищої освіти з метою одержання економічних результатів, 

прискорення модернізації освіти та посилення впливу і престижу СЗВО 

України у світі; цілеспрямована профорієнтаційна робота з метою об’єктивного 

інформування батьків, абітурієнтів та інших зацікавлених осіб щодо перспектив 

тих чи інших спеціальностей на вітчизняному і міжнародному ринку праці. 

Як відзначає Л. Козаренко, ефективність функціонування сфери вищої 

освіти визначається такими групами чинників впливу [83]: 

– демографічною ситуацією в країні; 

– структурою державних і приватних витрат на фінансування освіти; 

– інвестиційною політикою держави в сфері освіти; 

– державною політикою зайнятості; 

– ціновою політикою в сфері освіти; 

– політичними і правовими чинниками; 

– національними характерними рисами системи освіти. 

Г. Чекаловська зауважує, що для підвищення ефективності 

функціонування ринку освітніх послуг необхідно: 
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– реформувати сучасну мережу освітніх закладів відповідно до потреб 

економіки регіонів, сприяти інтеграції освіти і науки та впровадженню 

інноваційних технологій навчання; 

– привести кількість і структуру ВНЗ у відповідність до потреб 

вітчизняного ринку праці та світового освітнього простору; 

– забезпечити зростання частки бюджетного фінансування в першу чергу 

тих спеціальностей, які є пріоритетними для розвитку конкретних територій, а 

також потреб інноваційного розвитку економіки країни в цілому; 

– своєчасно здійснювати контроль та координувати освітню політику з 

урахуванням ринкових, економічних та культурно-історичних особливостей 

країни і регіонів [203]. 

У межах дослідження проблеми конкурентоспроможності ВНЗ, фахівці 

констатують з кожним роком усе більш напружену ситуацію на вітчизняному 

ринку освітніх послуг [2], а також консервативність та залежність від 

бюджетного фінансування системи управління вищими навчальними 

закладами, яка є найбільш вразливою ланкою в практиці управління їх 

конкурентоспроможністю. Зважаючи на це, виникає необхідність значного 

зростання обсягу фінансування освіти, яка виступає одним із ключових 

факторів забезпечення економічного зростання країни. 

Соціально-економічні перетворення, що відбулися в Україні, 

неоднозначно вплинули на становлення та розвиток ринку освітніх послуг. З 

одного боку, поступово нівелюються невідповідності між новими потребами 

суспільства і  стратегією, змістом, технологією освіти, створюються нові типи 

навчальних закладів, розширилась академічна свобода ВНЗ, впроваджуються 

нові сучасні форми навчання, оновлюються спеціальності та зростає 

чисельність фахівців з вищою освітою. З іншого боку, тривала соціально-

економічна криза в Україні призвела до негативних наслідків для ринку 

освітніх послуг, таких як скорочення обсягів державного фінансування освіти. 

Від початку ринкових реформ держава розглядає витрати на освіту переважно 

як навантаження на бюджет і намагається їх мінімізувати [20, с. 219]. 
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Використання системного підходу зумовило необхідність дослідження 

ряду факторів, які чинять не тільки безпосередній вплив на кожен окремий 

сектор СЗВО, але й під час взаємодії генерують певні ефекти, які впливають на 

всю систему національної економіки. Обґрунтовано, що в умовах інноваційного 

розвитку економіки в Україні виникає низка освітніх лагів поточного, 

тактичного і стратегічного рівня (рис. 1.4): освітньо-виробничий (1-3 роки), 

освітньо-організаційний (3-5 років), освітньо-науковий (7-10 років) та освітньо-

структурний  (10-20 років).   

 

 
Рис. 1.4. Модель освітніх лагів за умов інноваційного розвитку економіки 

Джерело: розроблено автором.  
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З метою мінімізації цих лагів, інноваційний розвиток СЗВО повинен 

забезпечувати зміну підходів до регулювання освітньої, наукової, 

технологічної, фінансової, методичної, маркетингової, комерційної діяльності 

ВНЗ,  стимулювати процес інвестування у створення і накопичення сучасних 

знань, покращення якості освітньо-професійної підготовки фахівців відповідно 

до пріоритетів інноваційного розвитку країни. 

Як цілком слушно відзначає вітчизняний учений А. Колот, чинники, що 

призводять до дестабілізації соціально-трудової сфери та породження 

асиметрій в ній, мають як об'єктивний, так і суб'єктивний характер, зокрема: 

- посилення тенденцій глобалізації і відкритості економік країн світу;  

- погіршення вікової структури як усього населення країни, так і 

економічно активної його частини;  

-  домінування тенденцій лібералізації соціально-економічної політики;  

- низькі темпи економічного зростання;  

- незначна роль соціального діалогу в оптимізації відносин між 

зацікавленими сторонами у соціально-трудових відносинах;  

- реформування інституту зайнятості та різноспрямованість змін на 

сучасному ринку праці;  

- низька роль держави в забезпеченні стійкого розвитку соціально-

трудової сфери, яка не відповідає потребам сьогодення [84]. 

Подібну точну зору підтримує й О. Комарова, яка відзначає розвиток 

динаміки ринку праці під впливом двох суперечливих тенденцій: по-перше, 

розвивається ринок освітніх послуг, розширюються можливості молоді щодо 

професійного самовизначення, територіальної та професійної мобільності; по-

друге, в результаті відмови від адміністративно-планових принципів 

господарювання спостерігається зниження рівня державного регулювання і 

контролю за розподілом і працевлаштуванням молодих фахівців, підвищується 

незахищеність молоді на ринку праці, загострюються проблеми безробіття [85]. 

Зважаючи на це, за результатами дослідження було окреслено основні 

проблеми вищої освіти в Україні (рис. 1.4). 
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Рис. 1.4. Проблеми та напрями вдосконалення інноваційного розвитку СЗВО України 
Джерело: розроблено автором. 
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Згідно зі Ст. 57 Закону України «Про освіту», заробітна плата науково-

педагогічних працівників ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації повинна 

встановлюватися на рівні подвійної середньої заробітної плати працівників 

промислового сектору економіки. Проте у дійсності ця вимога Закону не 

дотримується і на сьогоднішній день, зважаючи на зниження державного 

фінансування, заробітна плата в сфері освіти є нижчою, ніж у промисловості. 

Зниження рівня оплати праці професорсько-викладацького складу ВНЗ 

відносно інших галузей економіки призводить до зниження престижу професії 

викладача та відпливу умів.  

Зокрема, низький рівень оплати праці викладачів ВНЗ породжує «відплив 

умів», що означає втрату країною найбільш конкурентоспроможних 

працівників. За останні 15 років Україна надала інтелектуальну допомогу 

майже всім розвинутим країнам, а сама вимушена вирішувати завдання 

мобілізації ресурсів у власній освітній системі.  

Дослідник Карпачова Н. І. головними причинами, що змушують освітян 

та науковців залишати свою роботу та країну, вважає, по-перше, мізерну 

заробітну плату; по-друге, різке падіння престижу роботи  вчених та педагогів в 

суспільстві; по-третє, погіршення умов для нормальної діяльності або 

неможливість реалізації себе [76, с. 15]. Всі ці проблеми не сприяють 

ефективному функціонуванню та високій конкурентоспроможності ринку 

освітніх послуг вищої школи. Одна з головних проблем вітчизняної освітньої 

системи полягає в тому, що її зміст та можливості значно відстають від 

світових реалій, особливо від тенденцій дедалі ширшого використання 

наукоємних технологій та інформаційних ресурсів. Особливо популярною 

сьогодні стає Інтернет-освіта, яка дає змогу забезпечити дистанційну форму 

навчання. Наприклад, в США щороку за допомогою дистанційної форми 

здобувають освіту 5 мільйонів чоловік [76, с. 20]. В Україні Інтернет-освіта ще 

не набула значного поширення, оскільки ця система потребує передусім 

необхідного комп’ютерного забезпечення. В Україні щороку зростає кількість 

користувачів Інтернету, однак персональних комп’ютерів у нас в 19 разів 
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менше, ніж в США. Інтернетом користуються в 144 рази менше, ніж в США та 

у 250 разів менше, ніж в Швеції [110, с. 61]. 

Без державного втручання змінити цю ситуацію неможливо. Причому, 

слід зауважити, що при розробці державної стратегії та політики в сфері освіти 

необхідно розуміти, що сьогодні ця політика не повинна зводитись лише до 

питань фінансування. На наш погляд, необхідне управління: 

–  податковим та іншими фінансовими інструментами, які забезпечують 

ефективне функціонування навчальних закладів та доступність освіти для 

населення (включаючи пільгові кредити на освіту, стимулювання приватних 

інвестицій у розвиток освіти); 

–  формуванням інституційних та правових засад регулювання ринку 

освітніх послуг; 

–  використанням технологічних та наукових досягнень з метою 

підвищення ефективності національної системи освіти та якості освітніх послуг 

та, в свою чергу, використовувати результати діяльності навчальних закладів, 

включаючи наукові дослідження та розробки, з метою розвитку національної 

інноваційної системи; 

–  бюджетними засобами, що направляються на розвиток національної 

системи освіти, із забезпеченням контролю за ефективним використанням 

бюджетних надходжень. 

Отже, ключовими особливостями функціонування СЗВО в умовах 

сучасної економічної динаміки є: децентралізація управління СЗВО; фінансова 

автономія ВНЗ; розвиток приватного сектора вищої освіти з одночасним 

запровадженням ефективної системи оцінювання якості освіти, що базується на 

незалежних інституціях з оцінювання якості; реформування державного 

замовлення на підготовку фахівців з метою приведення його у відповідність до 

реальних потреб державного і приватного секторів національної економіки і 

суспільства; надання освітніх послуг для забезпечення навчання упродовж 

життя; збалансування подальшого розвитку експортного та імпортного 

потенціалів вітчизняної вищої освіти; покращення матеріально-технічного 
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забезпечення вищої освіти; цілеспрямована просвітницька робота з метою 

об’єктивного інформування абітурієнтів та зацікавленої громадськості щодо 

цінності тих чи інших спеціальностей на вітчизняному і міжнародному ринках 

праці, що в сукупності сприятиме посиленню престижу вищої освіти України у 

світі. 

Сьогодні країна, яка неспроможна розвивати знання і здібності своїх 

громадян, не лише втрачає конкурентні переваги на різних ринках, але й взагалі 

приречена на зубожіння. Тому важливо усвідомлювати, що розвиток ринку 

освітніх послуг вищої школи є не лише економічно доцільним, а виступає 

важливим і необхідним фактором підвищення конкурентоспроможності 

національної економіки.  

 

1.3. Державне регулювання інноваційного розвитку вищої освіти 

України  

 

В умовах ринкових перетворень Україна опинилась перед необхідністю 

створення ефективного й дієвого ринку освітніх послуг та реалізації потенціалу 

висококваліфікованих фахівців. Розвиток ринку освітніх послуг – необхідна 

умова інноваційних змін та забезпечення конкурентоспроможності країни на 

основі ефективного використання інтелектуальних ресурсів. З початком 

формування ринку освітніх послуг в Україні набули актуальності питання 

стосовно ступеня участі держави у сфері освіти. 

Як зазначає німецький економіст Г. Ламберт, у суспільстві, розвиток 

якого визначається ринковими законами, “свобода ринку через соціальні 

причини повинна бути обмежена там, де вона призводить до негативних 

соціальних наслідків, тобто результати вільного економічного процесу повинні 

бути скореговані, якщо стосовно цінностей, що панують у суспільстві, вони 

виявляються недостатньо соціальними” [81, с. 25]. На наш погляд, ця свобода 

ринку повинна бути певною мірою обмежена у такій стратегічно важливій для 

держави галузі, як освіта.  
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Для регулювання складових сфери вищої освіти О. Романовський називає 

такі засоби:  

– економічне регулювання; 

– правове регулювання; 

– адміністративне регулювання [165, с. 10]. 

Найважливіше з-поміж них – економічне регулювання, яке поділяють на 

пряме (за допомогою державних закупівель товарів і послуг, державного 

цільового фінансування тощо) і непряме (за допомогою антициклічної, 

інвестиційної та інших форм політики). Правове регулювання здійснюється 

внаслідок прийняття та вдосконалення правової бази (відповідного комплексу 

юридичних законів та поправок до них тощо). Адміністративне регулювання 

передбачає заходи заборони, дозволу і примусу [2, с. 323]. 

Економічна політика в сфері інноваційного розвитку системи вищої 

освіти і науки – комплекс економічних цілей і заходів держави та уряду, які 

забезпечують вирішення довготермінових (стратегічних) та короткотермінових 

(тактичних) завдань інноваційного розвитку системи вищої освіти і науки 

відповідно до інтересів країни та втілюється в соціально-економічній 

(гуманітарній) програмі. 

При цьому, основними відмінними рисами, якими характеризується 

розвиток вищої освіти у сучасних умовах, є тенденції розширення автономії та 

децентралізації управління у сфері вищої освіти. Передумови цих процесів, як 

зауважує Л. Якобсон, полягають у необхідності встановлення прав і обов’язків 

ВНЗ, найбільш адекватних сучасним потребам розвитку сфери освіти, її 

модернізації, ефективному залученню й використанню ресурсів. Необхідно 

забезпечити баланс економічної самостійності й відповідальності, дієвого 

стимулювання ініціативи і надійного контролю діяльності ВНЗ з боку держави і 

суспільства [216]. 

Автономія закладів вищої освіти, як зазначає В Луговий, має кілька 

вимірів – академічний, організаційний, кадровий, фінансовий. До академічного 

виміру відносять: визначення кількості студентів; відбір студентів; 
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упровадження та припинення про- грам; вибір мови навчання; вибір механізмів 

і провайдерів забезпечення якості; визначення змісту програм. Організаційний 

вимір передбачає: вибір процедури та критеріїв щодо призначення ректора; 

відставку і терміни повноважень ректорського офісу; уведення та відбір 

зовнішніх членів органів врядування; визначення академічної структури; 

утворення юридичних осіб. Кадровий вимір стосується: процедур прийому 

персоналу; заробітної плати; звільнення працівників; кар’єрного просування. 

Фінансовий вимір передбачає: тривалість і модель фінансування; збереження 

залишків; запозичення грошей; запровадження плати для вітчизняних та 

іноземних студентів [98]. 

Таким чином, у ході дослідження було зроблено висновки, що в умовах 

інноваційного розвитку національної економіки відбувається трансформація 

підходів до регулювання СЗВО (табл. 1.2), що обумовлена тенденціями 

децентралізації управління та автономією ВНЗ, спрямованістю діяльності 

СЗВО на забезпечення кількісних і якісних кадрових потреб інноваційної 

моделі економіки держави постіндустріального типу. 

З метою прискорення науково-технічного та економічного розвитку й 

нагромадження капіталу, держава може активно стимулювати розвиток 

науково-дослідних, інженерно-технічних і проектно-конструкторських 

розробок,  тобто,  проводити науково-технічну політику. Також держава може  

будувати великі науково-дослідні центри та лабораторії,  створювати наукоємні 

та капіталомісткі галузі промисловості, фінансувати інвестиційні проекти, 

патенти на ліцензії, урядові замовлення на НДДКР, готувати наукові кадри [19,  

с. 324]. 

М. Портер вважає, що держава повинна створювати для організацій таку 

економічну ситуацію, яка заохочує й підштовхує їх до більш високих ступенів 

конкурентного розвитку [139]. 

Згідно ст. 16 Закону України «Про вищу освіту» [144] органи, які 

здійснюють управління у галузі вищої освіти є елементом системи вищої освіти 

України. Державне управління освітньої сфери можна визначити як 
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організуючий, регламентуючий, контролюючий вплив держави на діяльність 

суб’єктів ринку послуг вищої освіти з метою його впорядкування, підвищення 

конкурентоспроможності та дотримання соціальної справедливості. 

Таблиця 1.2 

Трансформація підходів до регулювання СЗВО  

в умовах інноваційного розвитку економіки 

Складові 
регулювання 

Класичний підхід Сучасний підхід 

Напрям 
регулювання 

Переважає роль державного 
регулювання всіх процесів 
діяльності СЗВО на основі чіткої 
вертикалі влади (центральні органи 
влади, регіональні органи 
управління, ВНЗ) 

Вагомий вплив мають ринкове 
регулювання, саморегулювання, 
соціальний діалог, держава виконує роль 
регулятора у встановленні рамок і 
нормативів для процесів діяльності СЗВО   

Рівень 
автономії 

ВНЗ 

Автономія обмежена, розподіл усіх 
ресурсів здійснюється 
централізовано, ВНЗ переважно не 
можуть вплинути на результати 
розподілу 

Широка автономія в усіх сферах 
діяльності, право вільно розпоряджатися 
власними фінансовими ресурсами, 
диверсифікація видів діяльності 

Методи 
регулювання 

Переважають прямі, директивні, 
адміністративні методи державного 
регулювання  

Зростає роль непрямих, економічних, 
соціально-психологічних, стимулюючих 
методів регулювання  

Фінансування Фінансування здійснюється 
переважно основних статей витрат 
(оплата праці, комунальні послуги) 
за рахунок коштів державного 
бюджету для державних ВНЗ, 
надходжень від оплати за навчання 
– для комерційних ВНЗ  

Підвищується частка коштів від виконання 
досліджень і розробок для потреб 
замовників, послуг з підвищення 
кваліфікації, грантового фінансування, 
цільових фондів (ендаумент), донорських 
та благодійних внесків 

Форма 
власності 

ВНЗ 

Держава підтримує переважно ВНЗ 
державної форми власності 

Держава підтримує ВНЗ усіх форм 
власності, які демонструють найвищу 
результативність роботи  

Підходи до 
регулювання 

Орієнтація на задоволення поточних 
кадрових потреб інноваційної 
індустріальної моделі економіки 

Врахування як поточних кадрових потреб 
економіки, так і стратегічна орієнтованість 
на забезпечення майбутніх потреб 
інноваційної постіндустріальної моделі 
економіки 

Джерело: розроблено автором.  

 

  Однією з функцій управління є регулювання освітньої галузі, яке 

охоплює типові заходи законодавчого, виконавчого та контролюючого 

характеру, здійснювані державними установами та  суспільними організаціями, 

які мають на меті забезпечення високої соціально-економічної ефективності її 

функціонування згідно із цілями і пріоритетами державної політики. 

Регулювання вищої освіти як одна з функцій управління освітнім сектором 

розглядається як спосіб досягнення визначених державою соціально-економічних 
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цілей шляхом науково обґрунтованого впливу на систему вищої освіти. 

Регуляторна діяльність держави може реалізовуватись на етапах планування, 

мотивування, організування та включає регламентацію і упорядкування 

соціально-економічних процесів у сфері вищої освіти, спрямування їх у певних 

напрямах відповідно до визначених цілей і пріоритетів, усунення суперечностей, 

перешкод, відхилень шляхом відповідних заходів. Цілі і принципи державного 

регулювання освітньої діяльності випливають із загальнодержавної політики і її 

складової – гуманітарної політики [165]. 

Пріоритетами вищої освіти на сучасному етапі визначено наступні: 

–  забезпечення рівного і справедливого доступу до якісної освіти; 

– створення нової моделі економічної діяльності ВНЗ, яка базується на 

солідарній участі держави, бізнесових кіл і громадян; 

– приведення системи вищої освіти у відповідність до вимог Болонської 

декларації; 

– підвищення конкурентоспроможності української науки та її 

інтегрованості у світовий науковий процес; 

– розширення автономії ВНЗ [7, с. 3]. 

Коло завдань, які стоять перед державою у сфері регулювання вищої школи, 

широке, зокрема це – оптимізація мережі ВНЗ і впорядкування їхніх відокремлених 

структурних підрозділів, підвищення якості освітніх послуг, створення максимально 

професійної та незалежної системи ліцензування й акредитації, яка б діяла в 

інтересах споживачів освітніх послуг, всебічна підтримка наукової діяльності. Також 

невирішеними залишаються проблеми розширення прав ВНЗ щодо розподілу 

фінансових ресурсів, урізноманітнення джерел фінансування, прозорості та 

доступності для громадсько-державного контролю всієї їхньої академічної та 

фінансової діяльності [18, с. 6]. 

До базових функцій державного регулювання освітньої діяльності, які не 

можуть виконуватись за допомогою ринкових важелів, можна віднести: 

 визначення стратегічних пріоритетів і тактичних цілей; 

 дотримання соціальних цінностей; 
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 створення правових основ функціонування ринку освітніх послуг; 

 гарантування високої якості освітніх послуг.  

Система державного регулювання освітньої діяльності повинна будуватись 

за ієрархічним принципом, за яким спочатку встановлюються функції системи, 

далі визначаються напрями проведення економічної політики, що 

спрямовуються на реалізацію цих функцій, потім здійснюється підбір 

інструментів втілення в життя цієї політики, і, нарешті, розробляються заходи 

регулювання конкретних процесів [4]. 

Визначено особливості функціонування механізму державного 

регулювання інноваційного розвитку СЗВО, який враховує дію економічних 

законів та охоплює сукупність підходів, цілей, принципів, форм і методів 

впливу державних органів на СЗВО через комплекс стимулів, важелів, 

регуляторів з метою інноваційного розвитку ВНЗ України відповідно до потреб 

держави. Констатовано, що зазначений механізм являє собою спосіб дій 

суб’єкта регулювання на макро-, мезо-  та мікрорівнях із використанням 

сукупності методів, засобів, інструментів, що  сприятиме забезпеченню 

підвищення ефективності суб’єкта регулювання та інноваційному розвитку 

СЗВО. Доцільність використання того чи іншого методу визначається низкою 

факторів, однак вважаємо за необхідне розширювати використання непрямих 

методів регулювання, а саме економічних, донорських, морально-етичних за 

умов одночасного скорочення адміністративних. Чільне місце в системі 

державного регулювання належить проведенню систематичного моніторингу 

функціонування СЗВО та своєчасному запровадженню коригуючих дій 

відповідно до потреб інноваційного розвитку економіки країни (рис. 1.5). 

Організаційними засадами виступають: правове регулювання діяльності 

системи закладів вищої освіти, їх відносин з покупцями, інвесторами, 

державними інститутами, встановлення обов’язкових для виконання 

юридичних норм (правил) поведінки суб’єктів ринку освітніх послуг 

(Конституція України, Закони України «Про освіту» та  «Про вищу освіту», 
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тощо). Організаційні системи та заходи уможливлюють дієвість економічних 

важелів впливу на об’єкт для досягнення бажаного результату.  

 
Рис. 1.5. Схема організаційно-економічного механізму державного 

регулювання розвитку СЗВО 

Джерело: розроблено автором.  

Організаційно-економічний механізм державного регулювання розвиткуСЗВО 

Економіка освіти вивчає економічний механізм функціонування 

вищої освіти. Принципи державної політики у сфері вищої освіти. 

Теоретико-

методологічні 

засади 

Методи  

Функції 

Функціональні 

зв’язки 

Інструменти  

Напрями 

вдосконалення 

Економічні Організаційні 

Планування Організації Контролю Фінансування 

Ринок – Держава – Регіон – ВНЗ – Особа 

 

Правові Економічні Адміністративні Донорські 

Активізація інноваційної діяльності ВНЗ 

Збільшення обсягу бюджетного фінансування 

Сприяння розвитку міжнародного партнерства 

Удосконалення експорту освітніх 

послуг 

Удосконалення системи показників оцінки результативності 

ВНЗ 
Відповідність потребам ринку праці заходів в підготовці 

фахівців ВНЗ для національної економіки 

 

Підбір 

інструментарі

ю і здійснення 

заходів для 

вирішення 

актуальних 

проблем 

Засоби  

 

Інформаційний 

маркетинг 

Інформаційний 

менеджмент 

Інноваційний 

менеджмент 

Інноваційний 

маркетинг 

Моніторинг результуючих соціально-економічних ефектів 

 

 



 55 

Економічними важелями виступають засоби та методи економічного 

середовища, яке зумовлює поведінку суб’єктів ринку освітніх послуг, 

враховуючи державні пріоритети (оподаткування, кредитування, амортизаційні 

відрахування). 

Сукупність засобів, методів і прийомів систематичного, послідовного і 

науково обґрунтованого державного регуляторного впливу на систему вищої 

освіти складає методику державного регулювання. 

Об’єктами державного регулювання в сфері освіти виступають соціально-

економічні процеси навчання та виховання молоді, правила здійснення освітньої 

діяльності, умови прийняття рішень суб’єктами ринку освітніх послуг. 

На рис. 1.6 показано комплекс методів та інструментів, за допомогою 

яких держава має можливість впливати на функціонування СЗВО. 

  

 

Рис. 1.6. Класифікація методів державного регулювання 

інноваційного розвитку СЗВО 

Джерело: доповнено автором.  
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процесу з метою виявлення його відповідності бажаному результату. 

Моніторинг здійснюється скрізь, де фактичний стан порівнюється з бажаним, а 

головне завдання моніторингу – зменшення відхилень між порівнюваними 

станами. Центр тестових технологій визначає освітній моніторинг як систему 

організації збору, збереження та поширення інформації про діяльність освітньої 

системи, що забезпечує неперервне відстеження її стану і дає змогу 

прогнозувати її розвиток (рис. 1.7).  

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.7. Схема державного регулювання вищої освіти 

Джерело: вдосконалено автором на основі [61; 199]. 

 

Ефективність моніторингу і обґрунтування управлінських рішень 

значною мірою визначається повнотою, достовірністю і оперативністю 

інформаційного забезпечення, у зв’язку з чим зростає значимість статистики 

освіти. 

І. Галиця вказує ще на один аспект державного регулювання – це вплив 

суб’єктивного фактору: «державне регулювання так чи інакше, але залежить від 

світоглядних переконань, професійної підготовки і особистих якостей осіб, які 

його здійснюють» [30]. Це особливо актуально для освітньої сфери, в якій 

відбувається становлення особистості і фахівця як носія інтелектуального 

ресурсу, у цій сфері ціна помилки може бути надто високою. Тому необхідно на 

державному рівні виробити стратегію розвитку вищої освіти щонайменше на 10 

років, щоб зміни в цій вкрай важливій сфері мали системний характер і не 

залежали від політичної кон’юнктури. 

Нормативно-

правове 

забезпечення 

діяльності ВНЗ 

Моніторинг Діагностика виявлених 

проблем та перспектив 

Підбір 

інструментарію і 

здійснення заходів 

для вирішення 

поставлених 

завдань 



 57 

Погоджуємося з думкою Н. Холявко стосовно того, що вдосконалення 

діяльності вітчизняних ВНЗ має реалізовуватися на засадах системності, 

комплексності, перманентності, послідовності, транспарентності, наукової 

обґрунтованості, реалістичності. Очікуваними результатами реалізації заходів з 

удосконалення діяльності ВНЗ є підвищення рівня їх конкурентоспроможності 

на національному та світовому ринках освітніх послуг, збільшення кількості 

студентів, нарощування обсягів фінансування, підвищення ефективності 

використання виділених ресурсів. При цьому кількісні параметри слід доповнити 

якісними: підвищення рівня конкурентоспроможності випускників ВНЗ на ринку 

праці; підвищення рівня якості освіти; поліпшення ефективності роботи 

аспірантури; удосконалення рентабельності науково-дослідної діяльності [198]. 

Стає зрозумілим, що у сучасному світі освіта, в тому числі і вища, – 

складне й багатоманітне суспільне явище, сфера передавання, засвоєння й 

перероблення знань і соціального досвіду. Саме тому таким важливим є 

відповідне законодавче і нормативно-правове забезпечення вищої освіти [30].  

Згідно із Законом України ”Про вищу освіту” [144], рівень освіти, що 

особа здобуває у вищому навчальному закладі в результаті послідовного, 

системного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання 

ґрунтується на повній загальній середній освіті й завершується здобуттям 

певної кваліфікації за підсумком державної атестації. 

Цей Закон встановлює основні правові, організаційні, фінансові засади 

функціонування системи вищої освіти, створює умови для посилення співпраці 

державних органів і бізнесу з вищими навчальними закладами на принципах 

автономії вищих навчальних закладів, поєднання освіти з наукою та 

виробництвом з метою підготовки конкурентоспроможного людського капіталу 

для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації 

особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у 

кваліфікованих фахівцях. 

Головними завданнями вищого навчального закладу є: 
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– здійснення освітньої діяльності певного напряму, яка забезпечує 

підготовку фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів і відповідає 

стандартам вищої освіти; 

– здійснення наукової і науково-технічної (для вищих навчальних 

закладів третього і четвертого рівнів акредитації), творчої, мистецької, 

культурно-виховної, спортивної та оздоровчої діяльності; 

– забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку 

фахівців з вищою освітою; 

– здійснення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів та їх 

атестація в акредитованих вищих навчальних закладах третього та четвертого 

рівнів акредитації; 

– вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння 

працевлаштуванню випускників; 

– забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання 

осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, в дусі українського 

патріотизму і поваги до Конституції України; 

– підвищення освітньо-культурного рівня громадян [144]. 

 Державна політика у сфері вищої освіти ґрунтується на принципах: 

– сприяння сталому розвитку суспільства шляхом підготовки 

конкурентоспроможного людського капіталу та створення умов для освіти п 

– незалежності здобуття вищої освіти від політичних партій, громадських 

і релігійних організацій (крім вищих духовних навчальних закладів); 

– міжнародної інтеграції та інтеграції системи вищої освіти України у 

Європейській простір вищої освіти, за умови збереження і розвитку досягнень 

та прогресивних традицій національної вищої школи; 

– наступності процесу здобуття вищої освіти; 

– державної підтримки підготовки фахівців з вищою освітою для 

пріоритетних галузей економічної діяльності, напрямів фундаментальних і 

прикладних наукових досліджень, науково-педагогічної та педагогічної 

діяльності; 
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–державної підтримки освітньої, наукової, науково-технічної та 

інноваційної діяльності університетів, академій, інститутів, коледжів, зокрема 

шляхом надання пільг із сплати податків, зборів та інших обов’язкових 

платежів вищим навчальним закладам, що провадять таку діяльність; 

– сприяння здійсненню державно-приватного партнерства у сфері вищої 

освіти; 

– відкритості формування структури і обсягу освітньої та професійної 

підготовки фахівців з вищою освітою [144]. 

В основі нового Закону України «Про вищу освіту» [144] лежить ідея 

університетської автономії, насамперед, в академічній, організаційній та 

фінансовій сферах. Новий закон про вищу освіту має кілька стрижневих ідей. 

Перша — демонополізація управління. Друга — автономія університету, 

академічна свобода викладача і студента. Третя — незалежне оцінювання 

якості вищої освіти. Четверта — розвиток науки в університетах і базування 

вищої освіти на новітніх наукових результатах. П'ята — академічна мобільність 

та інтеграція у європейський освітній простір. Університети отримають право 

розміщувати кошти, зароблені від освітньої та наукової діяльності  на рахунках 

у державних банках.  

Разом зі збільшенням автономії університетів запроваджується система 

незалежного оцінювання результатів їхньої роботи. Зокрема, регуляторні 

функції виконуватиме не міністерство, а колегіальний орган — Національне 

агентство із забезпечення якості вищої освіти. Задум полягає в тому, щоб 

ліцензійну й акредитаційну експертизу проводили не корумповані чиновники, а 

ретельно відібрані фахівці з бездоганною репутацією, за чітко визначеною 

процедурою. Передбачено створення незалежних установ для оцінювання та 

забезпечення якості вищої освіти.  

Крім того, передбачено розширення участі роботодавців в управлінні 

вищими навчальними закладами, формуванні стандартів вищої освіти, більш 

точно визначена сфера дії Закону, зокрема зазначено, що «права вищого 

навчального закладу, передбачені цим Законом, що визначають його 
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автономію, не можуть бути обмежені іншими законами.» [144]. Розширення 

автономії вищих навчальних закладів визначено як головну засаду державної 

політики у сфері вищої освіти. Передбачено інституційні, академічні та 

фінансові засади автономії вищих навчальних закладів. 

Таким чином, вирішення нагальних проблем соціально-економічного 

характеру та подальший розвиток економіки України повинні відбуватися на 

основі побудови конкурентоспроможної в глобальному просторi соцiально-

орiєнтованої ринкової економiки держави, де вища освiта має iнновацiйно-

спрямований характер, належне фiнансове пiдґрунтя, органiчно поєднана з 

науковими та бiзнес-центрами, тобто носить випереджаючий, а не адаптивний 

характер.  

Визначення шляхів удосконалення організаційно-економічних засад 

інноваційного розвитку СЗВО нашої держави повинне базуватися на глибокому 

аналізі існуючих стану та тенденцій функціонування ВНЗ в Україні як в 

контексті міжнародних порівнянь, так і на державному й регіональному рівнях. 

Активізацію інноваційного розвитку системи закладів вищої освіти України 

можливо забезпечити за рахунок запровадження відповідних напрямів 

удосконалення механізму державного регулювання даного процесу, який був 

би спрямований на комплексне вирішення питань у сферах фінансового, 

матеріально-технічного, кадрового забезпечення ВНЗ, поліпшення їх науково-

дослідної, інноваційної, міжнародної  діяльності. Також важливого значення 

набувають забезпечення збалансованості попиту і пропозиції на ринку праці 

фахівців  з вищою освітою відповідно до стратегічних пріоритетів 

інноваційного розвитку економіки держави, диверсифікація джерел 

фінансування, включаючи державні, приватні й міжнародні, та підвищення 

ефективності використання фінансових ресурсів СЗВО, вдосконалення моделі 

фінансування фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт ВНЗ за 

рахунок коштів державного бюджету. 
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Висновки до розділу 1 

 

У першому розділі дисертаційного дослідження поглиблено теоретичні 

засади інноваційного розвитку СЗВО, визначено проблеми функціонування 

сфери освітніх послуг в умовах сучасної інноваційної динаміки, обґрунтовано 

роль та особливості державного регулювання інноваційного розвитку СЗВО, що 

дозволило зробити такі висновки: 

1. На підставі аналізу вітчизняної і зарубіжної наукової думки 

встановлено, що вища освіта є важливою складовою національної економіки та 

запорукою майбутніх успіхів у зміцненні авторитету України як суверенної, 

незалежної, демократичної, соціальної та правової держави.  Віддаючи належне 

науковим напрацюванням з даної проблематики, констатовано, що 

інноваційний розвиток ВНЗ є процесом суперечливим та в науково-

методичному плані  недостатньо розробленим, чим і викликана необхідність 

вдосконалення теоретичних засад інноваційного розвитку СЗВО України. 

2. Визначено, що динамічний характер соціальних змін, пов’язаних з 

глобалізацією та ринковою трансформацією економіки нашої країни, 

орієнтованої на європейські стандарти розвитку та умови життя населення, 

вимагає подальшого теоретико-методологічного осмислення та напрацювання 

нових механізмів державної регуляторної політики інноваційного розвитку 

системи закладів вищої освіти України.  

3. Доведено, що дедалі більшої актуальності набуває проблематика щодо 

функціонування вітчизняної вищої освіти саме як цілісної системи, що 

потребує комплексного підходу до розробки сучасного організаційно-

економічного механізму державного регулювання розвитку СЗВО  на  макро-, 

мезо-  та  мікрорівнях. В умовах становлення та розвитку інноваційної моделі 

економіки держави найбільш затребуваною стає інноваційна функція вищої 

освіти та підвищення ролі вищої освіти в інноваційному процесі. 

4. Визначено поняття «інновація» як нововведення, новизна, зміна, 

введення чогось нового. Стосовно педагогічного процесу інновація означає 
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введення нового в цілі, зміст, форми і методи навчання та виховання; в 

організацію діяльності ВНЗ. Під інноваційним розвитком СЗВО запропоновано 

розуміти спосіб зростання, заснований на постійних і систематичних 

нововведеннях, спрямованих на суттєве поліпшення всіх аспектів діяльності 

ВНЗ.  

5. Надано авторське визначення організаційно-економічного механізму 

державного регулювання розвитку ВНЗ як способу дій суб’єкта регулювання на 

макро-, мезо- та мікрорівнях з використанням сукупності різноманітних 

методів, засобів, інструментів, що забезпечить інноваційний розвиток системи 

закладів вищої освіти. Доведено, що тільки при спільній взаємодії всіх 

учасників інноваційного процесу, активній взаємодії наукової, дослідницької, 

виробничо-технічної і фінансової діяльності можливий ефективний розвиток 

економіки регіону, галузі, країни  та посилення позицій освітніх послуг 

вітчизняної СЗВО на міжнародному рівні. 

6. Головним завданням інноваційного розвитку системи закладів вищої 

освіти України є цілеспрямована організаційно-економічна діяльність на 

формування суспільства знань з інноваційно-орієнтованим типом економіки 

держави, який передбачає виробництво та експорт знань, 

конкурентоспроможних на світовому рівні. Конкурентоспроможність країни 

забезпечується ефективним функціонуванням освітнього, кадрового, 

інтелектуального, наукового і технічного потенціалів, зокрема, через 

забезпечення високої якості освітніх послуг, належне державне фінансування 

СЗВО в України, відповідний рівень оплати праці  викладацько-професорського 

персоналу, активізацію інноваційного розвитку СЗВО. Вища освіта ХХІ 

століття повинна стати основним джерелом розвитку людського потенціалу та 

соціально-економічного прогресу України. 

 

Наукові результати дослідження, що містяться у першому розділі, 

опубліковані у  працях автора [63; 66; 74]. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ СТАНУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 

СИСТЕМИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

 

2.1. Сучасний стан та тенденції інноваційного розвитку системи 

закладів вищої освіти України 

 

У сучасних умовах одним із визначальних показників 

конкурентоспроможності національної економіки є рівень розвитку ринку 

освітніх послуг СЗВО. Формування та забезпечення належного функціонування 

даного ринку є обов’язковою умовою розвитку економіки України у напрямі 

техніко-технологічного та інноваційного зростання. Це завдання постає 

особливо актуальним сьогодні, в умовах глобалізації економіки, коли кожна 

країна, яка прагне зайняти гідне місце у міжнародному поділі праці та 

забезпечити конкурентоспроможність продукції своїх компаній на світовому 

ринку, повинна залучати до всіх сфер економічної діяльності 

висококваліфікованих фахівців. 

Інноваційна політика має охоплювати всі види діяльності ВНЗ, 

відповідати за його розвиток, підвищення конкурентоздатності. Вся 

багатогранність формування і впровадження інноваційної політики в СЗВО 

повинна підлягати чітко визначеним формуючим принципам, котрі 

забезпечуватимуть поступальність та самодостатність, а разом із тим – 

ефективність інноваційного розвитку вищої освіти в умовах посилення 

автономії та децентралізації управління ВНЗ. 

ВНЗ України мають потенціал увійти до числа найбільш відомих 

європейських та світових університетів за умови опанування ними 

інноваційного шляху розвитку. Тільки таким чином можна забезпечити 

подальше вдосконалення вітчизняної СЗВО з одночасним підвищенням її 

конкурентоспроможності та якості. На реалізацію цих завдань повинна бути 

спрямована державна освітня політика, яка виступає основою для вибору 

інноваційної стратегії розвитку ВНЗ України. 
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Результати аналізу економічного зростання країн-лідерів за рейтингами 

конкурентоспроможності – Швейцарії, Сінгапуру, Швеції, Нідерландів, Данії, 

Японії та Великобританії – свідчать про необхідність формування та 

забезпечення розвитку національної інноваційної системи як 

безальтернативного шляху реалізації системної та послідовної державної 

політики, спрямованої на активізацію інноваційних процесів, забезпечення 

технологічного розвитку та оновлення національної економіки, невід’ємною 

складовою якої є інноваційний розвиток СЗВО.  

Констатовано, що за більшістю показників інноваційного розвитку СЗВО в 

контексті міжнародних порівнянь Україна в рейтинговій оцінці характеризується 

рівнем вище середнього (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Показники інноваційного розвитку СЗВО України у міжнародному вимірі 

Показник Джерело  Значення  Рік  

Рейтинг потужності 
національної системи вищої 
освіти  

QS Higher Education System 
Strength Rankings 

45 місце / 16,6 
балів із 100 

2015/ 
2016 

Рівень розвитку вищої освіти 
The Global Innovation 

Index (GII) – 141 країна, 
максимальна кількість балів - 

100 

31 місце / 45,0 
балів 

2015 
Рівень наукових досліджень і 
розробок 

45 місце / 20,4 
балів  

Науково-дослідна співпраця ВНЗ 
і промисловості  

72 місце / 41,7 
балів 

Вища освіта і підготовка  
The Global Competitiveness 

Report, World Economic 
Forum 

34 місце із 140 
країн / 5 балів із 

7 

2015/ 
2016 

Рівень охоплення вищою 
освітою населення відповідного 
віку  

Human Development Report, 
United Nations Development 

Programme 
79% 

2008-
2014 

Рівень національної системи 
вищої освіти 

 Universitas 21 Ranking of 
National  

Higher Education Systems 

41 місце із 50 
країн / 43,8 балів 

із 100 
2015 

Якість математичної / наукової 
освіти 

The Human Capital Report, 
World Economic Forum 

4,76 балів із 7 
2015 

Якість бізнес-шкіл 3,89 балів із 7 
 

Джерело: складено автором за даними  [226; 230; 233; 234; 235; 237]. 
 

Так, за даними міжнародного рейтингу «QS Higher Education System 

Strength Rankings» у 2016 році вітчизняна система вищої освіти посіла 45 місце 

зі значенням 16,6 із 100 можливих балів. Першу десятку серед систем вищої 
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освіти очолили США, Великобританія, Німеччина, Австралія, Канада, 

Франція, Нідерланди, Китай, Південна Корея та Японія. Серед українських ВНЗ 

до рейтингу увійшли Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка (місця 421-430), Харківський національний університет імені В.Н. 

Каразіна (місця 491-500), Національний технічний університет «Київський 

політехнічний інститут» (місця 601-650) та три ВНЗ посіли місця 701+, зокрема, 

Донецький національний університет,  Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», Сумський державний університет [230]. 

Згідно з показниками «The Global Innovation Index» у 2015 році Україна 

посіла 31, 45 та 72 місця із 141 країни за рівнем розвитку вищої освіти, рівнем 

наукових досліджень і розробок та організацією науково-дослідної співпраці 

ВНЗ і промисловості, відповідно.  За рейтингом «The Global Competitiveness 

Report» у 2015/2016 н.р. Україна займає 34 місце із 140 країн [234].  

Доволі високі показники спостерігалися за рівнем охоплення вищою 

освітою населення відповідного віку – 79% (Human Development Report, 2008-

2014 рр.) [226]. Також Україна зайняла 41 місце із 50 країн світу за рівнем 

національної системи вищої освіти (Universitas 21 Ranking of National Higher 

Education Systems, 2015 р.) [237] та отримала 4,8 та 3,9 бали із максимальних 7 

балів за якістю математичної й наукової освіти та якістю бізнес-шкіл (The 

Human Capital Report, 2015 р.) [235]. 

Необхідно підкреслити, що в Україні традиційно відмічався суспільний 

попит щодо якісних освітніх послуг, вагомий престиж вищої школи, які було 

збережено і в пострадянський період. Про це свідчать, зокрема, високі 

показники рівня вищої освіти населення в Україні, порівняно з іншими 

країнами світу. Згідно з дослідженням Інституту статистики ЮНЕСКО, Україна 

належить до ключових лідерів у галузі поширення вищої освіти у світі загалом 

(табл. 2.2). 

На регіональному рівні Україна за даним показником поступається лише 

Росії (54,8%), а на субрегіональному – США (відповідний показник оцінюється 

на рівні 38,6%), Ізраїлю (42,4%) та Канаді (43,9%). На освітній карті світу за 

показником коефіцієнта відношення кількості студентів, які навчаються у ВНЗ, 
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до чисельності населення відповідного віку, що теоретично може навчатися у 

ВНЗ після здобуття середньої освіти, Україна займає одну з провідних позицій 

(79,5%). Для Польщі аналогічний показник складає 70,5%, Росії – 75,9%, 

Угорщини – 61,7%, Великобританії – 58,5%, Казахстану – 40,8 %  [127]. 

Таблиця 2.2 

Рівень поширення вищої освіти у країнах Центральної та Східної 

Європи та інших державах світу у 2013 р. 

 

Країна 

Рівень поширення вищої освіти, % 

Середній для 

чоловіків і жінок 

Серед чоловіків Серед жінок 

Албанія 9,8 11,7 8,1 

Туреччина 10,1 12,3 8,0 

Румунія 11,4 12,0 10,9 

Словаччина 13,2 14,8 11,8 

Чехія 13,3 15,0 11,7 

Угорщина 14,7 15,2 14,3 

Чорногорія 16,1 15,1 16,9 

Молдова 16,3 15,2 17,2 

Польща 18,8 17,0 20,4 

Болгарія 20,5 17,6 23,2 

Німеччина 24,0 29,4 18,9 

Фінляндія 31,2 28,4 33,8 

Велика Британія 31,5 31,6 31,3 

Україна 38,0 35,8 39,7 

США 38,6 38,0 39,2 

Ізраїль 42,4 39,8 44,9 

Канада 43,9 41,8 45,8 

Джерело: розраховано автором за даними [229]. 
  

Розглянемо в динамiцi основнi показники, якi характеризують дiяльнiсть 

вищої школи в Українi. Першим iз них є кiлькiсть закладiв, якi здiйснюють 

освiтнiй процес, тобто пiдготовку фахiвцiв, в розрiзi акредитацiйних рiвнiв – 

вiдповiдно вищих навчальних закладiв III-IV рiвнiв акредитацiї (рис. 2.1). 

В Україні діють ВНЗ державної, комунальної та приватної форм 

власності таких типів: університет, академія, інститут, консерваторія (музична 

академія), коледж. У 2016 році мережа ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації налічує 

288 закладів, з них державної та комунальної форми власності 208 закладів,  

приватної форми власності – 80.  
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Рис. 2.1. Динаміка мережі  ВНЗ в Україні за  рівнями  акредитації 

Джерело: складено автором за даними [125].  

 

В 2015/16 рр. в системі вищої освіти України функціонують 185 

університетів, 53 академії, 63 інститути, 218 коледжів, 56 технікумів. Із 

загальної кількості вищих навчальних закладів 38% - ВНЗ III-IV рівнів 

акредитації. 

Як видно з табл. 2.3, за п’ять років відбулись зміни в кількості ВНЗ. 

Кількість ВНЗ III-IV р. акр. – зменшилась на 16 % за  період 2010 – 2015 рр. 

Таблиця 2.3 

Динаміка кількості ВНЗ за формами їх власності в Україні у 2010-2015 рр. 

Показники 2010-2011 2011-2012 
2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Кількість ВНЗ III-IV 

рівнів акредитації 
330 326 316 309 277 288 

у т. ч. державних і 

комунальних 
231 227 220 218 197 

208 

приватних 99 99 96 91 80 80 
 

Джерело: складено автором за даними [125].  

 

Основні причини скорочення ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації вбачаються у 

наступному: 

–  пов’язаний цей факт із дією нещодавно прийнятого Закону України     
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– «Про вищу освіту»: кількість вишів зменшилася з 823 до 659. 

Причиною таких змін є низька якість освіти у деяких закладах, тож 

завдяки дії означеного закону виші, які не дають можливості отримати 

якісну освіту, припинять існування; 

– відтік молодих і найбільш перспективних кадрів з коледжів і технікумів, 

перш за все з науковими ступенями; 

– різке зменшення замовлень на підготовку фахівців з боку галузей, які в 

першу чергу виявляли попит на молодших спеціалістів. 

Екстенсифікація освіти виражається у збільшені загальної кількості вищих 

навчальних закладів та студентського контингенту, вона загалом була 

характерна для періоду 1990-2007 років, коли кількість ВНЗ зросла з 891 до  

904 (максимальна кількість 1009 у 2003 році), а загальна кількість студентів      

з 1638,3 тисяч осіб до 2763,8 тисяч. А вже починаючи з 2010 р. спостерігається 

тенденція на зменшення.  

У вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації всього навчається 

1 млн. 605,3 тис. осіб (станом на початок 2015/16  рр.) за кошти державного 

бюджету навчається, відповідно, 732 тис. осіб, за кошти місцевих бюджетів – 

79 тис. осіб, за кошти фізичних та юридичних осіб – 794 тис. осіб. 

У 2014-2015 рр. на навчання у вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів 

акредитації було прийнято 259 тис. осіб, в свою чергу випущено 374 тис. осіб 

відповідно. Більш детальні дані ми наводимо у  табл. 2.4, а територіальні 

відмінності представимо в Додатку В (табл. В.1 – В.7). 

Спостерігається негативна тенденція зменшення загальної кількості 

студентів у вищих навчальних закладах, а також за останні два роки відбувся 

спад кількості студентів, зарахованих на перший курс, це пояснюється 

значними змінами у національній системі вищої освіти, які відбуваються у 

зв’язку з подіями в Криму, Донецькій та Луганській областях.   

У забезпеченні навчального процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV 

рівнів акредитації беруть участь понад 158,5 тисяч науково-педагогічних та 

педагогічних працівників. 
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Таблиця 2.4 

Зміни контингенту студентів у ВНЗ  ІІІ-ІV рівнів акредитації України  

Показник 
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Кількість 

студентів - 

усього, осіб 

2066667 1899138 1770311 1673287 1437955 1375160 

Прийнято - 

усього, осіб 

381362 

 

307316 331164 337420 291647 259904 

Випущено - 

усього, осіб 

528875 

 

515032 505420 471717 405392 374028 

Кількість 

студентів у 

розрахунку 

на 10000 

населення 

476 439 410 389 335 375 

 

Абсолютний 

приріст:  

загальна 

кількість 

студентів ІІІ-ІV 

рівнів 

акредитації  

- - 167529 -128827 -97024 -235332 -62795 

 

Джерело: складено автором за даними [125].  

 
 

На науково-педагогічну складову потенціалу ВО покладається місія 

формування інтелектуального потенціалу суспільства, збагачення і сприяння 

перетворенню його в інтелектуальний капітал. 

В регіональному розрізі найбільша кількість науково-педагогічних 

працівників, які мають науковий ступінь кандидата наук, на 100 студентів на 

початок 2014/15 н.р. спостерігалась у Вінницькій області – 3,06, а найменший 

показник: Сумській та Закарпатській областях. Щодо докторів наук, то питомий 

показник змінюється: від 0,21 (Сумська область) до 0,67 (Одеська область) при 

середньому по країні рівні – 0,52 науково-педагогічних працівників, які мають 

науковий ступінь доктора наук, на 100 студентів (табл. 2.5). 

За тенденцією регіональної асиметрії за цими показниками можна 

зробити висновок про нерівні умови щодо забезпечення науково-освітньої 
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діяльності ВНЗ, що не може не позначитися на формуванні й використанні  

всіх складових потенціалу ВО.  

Таблиця 2.5  

Наукові ступені та вчені звання викладацького складу ВНЗ ІІІ-IV 

рівнів акредитації на початок 2014/2015 н.р. 

 

Всього 

науково-

педагогічних 

працівників, 

осіб 

Науково-педагогічні 

працівники, які 

мають науковий 

ступінь кандидата наук 

Науково-педагогічні 

працівники, які мають 

науковий ступінь 

доктора наук 

% до 

загальної 

кількості 

на 100 

студентів 

% до 

загальної 

кількості 

на 100 

студентів 

Україна 137993 39,24 2,61 7,80 0,52 

Вінницька 2827 42,38 3,06 8,13 0,59 

Волинська 1692 46,35 2,54 5,15 0,28 

Дніпропетровська 10215 35,78 2,26 7,23 0,46 

Донецька -  -   

Житомирська 1748 37,52 2,23 7,26 0,43 

Закарпатська 2195 31,76 2,62 9,54 0,79 

Запорізька 5155 39,79 2,16 6,55 0,36 

Івано-Франківська 3686 37,35 2,51 7,65 0,51 

Київська 1691 37,50 1,84 8,05 0,39 

Кіровоградська 1010 36,73 2,51 4,71 0,32 

Луганська -  -   

Львівська 12418 44,24 3,56 7,81 0,30 

Миколаївська 2358 33,41 1,79 5,98 032 

Одеська 10575 40,72 3,45 7,93 0,67 

Полтавська 3781 32,36 2,09 5,54 0,36 

Рівненська 2829 27,76 1,95 3,18 0,22 

Сумська 3098 29,64 1,40 4,48 0,21 

Тернопільська 3312 35,54 2,32 8,39 0,55 

Харківська 17518 44,54 2,98 8,75 0,59 

Херсонська 1870 35,61 2,39 6,17 0,41 

Хмельницька 2994 36,31 2,32 3,49 0,22 

Черкаська 2852 34,82 2,20 6,25 0,39 

Чернівецька 2325 41,70 3,04 7,98 0,58 

Чернігівська 1444 37,31 1,92 5,31 0,27 

Київ  37368 41,55 2,81 9,33 0,63 

Джерело: [124].  

 

Загалом, дослідження показали, що система вищої освіти в Україні 

поступається університетським системам високорозвинених країн, але має 

значний потенціал для нарощування своєї конкурентоспроможності.  

Система взаємодії між ринком освітніх послуг та ринком праці є однією із 

найважливіших проблем, характерних для розвитку економіки в цілому. В 
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цьому аспекті важливим є питання стратегічного прогнозування попиту на 

фахівців і приведення у відповідність ринку освітніх послуг. 

Масштаби і структура підготовки кадрів будуть визначати й темпи 

економічного зростання. Сьогодні, зокрема, в ключових секторах економіки 

відчувається нехватка висококваліфікованих, компетентних кадрів. Тобто 

нинішній стан підготовки кадрів є неадекватним стану економіки країни в 

цілому. Причиною цього є фактична відсутність в Україні продуманої сучасної 

політики та стратегії в області менеджменту професійної освіти. Як наслідок 

цього – деформація структури підготовки кадрів, їх невідповідність потребам 

ринку праці, соціальним і кар’єрним очікуванням молоді. 

Після набуття державою незалежності спостерігається стабільний 

розвиток мережі закладів, що здійснюють підготовку наукових кадрів. За 

останні вісім років (з 2005 до 2013 року) кількість аспірантур зросла на 4 % (з 

496 до 518), докторантур – на 15 % (з 240 до 276). Відповідно, зросла і кількість 

бажаючих отримати певний науковий ступінь: кількість аспірантів – на 5 % (з 

30 до 31 тис.), докторантів – на 39 % (з 1,3 до 1,8 тис.). 

У 2013р. загальна кількість працівників організацій, які виконували 

наукові та науково-технічні роботи становила 123,2 тис. осіб, що менше на 

5,2% порівняно з відповідним періодом 2012р., у т.ч. дослідників – на 4,3%, 

техніків – на 9,1%, допоміжного персоналу – на 5,1%, інших працівників – на 

5,5%.  

Частка виконавців наукових досліджень і розробок (дослідників, техніків 

і допоміжного персоналу) у 2013р. у загальній кількості зайнятого населення 

становила 0,49% (у 2011р. – 0,54%, у 2012р. – 0,52%,), у т.ч. дослідників – 

0,32% (0,35% і 0,34%). За даними Євростату, у 2011р. найвищою ця частка була 

у Фінляндії (3,27% і 2,33%), Данії (3,16% і 2,1%), Ісландії (2,96% і 2,02%) та 

Швеції (2,71% і 1,73%); найнижчою – у Румунії (0,46% і 0,28%), Туреччині 

(0,68% і 0,57%) та Кіпрі (0,70% і 0,49%). 

Натомість має місце й нераціональність використання молодих 

спеціалістів. Все це посилює деформацію структури підготовки кадрів, 

зумовлює зростання притоку в Україну іноземної робочої сили, посилює 
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проблему якості професійної освіти. Все це знижує конкурентоздатність 

економіки, веде до зростання витрат роботодавців на перенавчання працівників.   

Як показують дані статистики (табл. 2.6-2.7), спостерігається попит на 

отримання кваліфікаційного рівня «спеціаліст» і «магістр» за спеціальностями 

«Медицина», «Право», «Сільське господарство, лісництво і рибництво» що на 

разі не підкріплено очікуваннями ринку праці (адже якість пропозиції не 

відповідає вимогам попиту). Це ще раз засвідчує неефективність чинної в 

Україні системи підготовки кадрів та її відірваність від реалій ринку праці. 

Таблиця 2.6 

Обсяги підготовки фахівців за галузями знань у 2010-2012 рр. 

 Загальний обсяг підготовки фахівців 

на початок 

2010/2011 

у % до 

суми 

на 

початок 

2011/2012 

у % до 

суми 

на початок 

2012/2013 

у % до 

суми 

Всього 654670 100 626549 100 378188 100 

У тому числі за 

галузями знань 

      

Освіта  62632 9,57 48029 7,67 687 0,18 

Культура і 

мистецтво  

21469 3,28 15210 2,43 1006 0,27 

Гуманітарні науки  22973 3,51 18366 2,93 1922 0,51 

Соціальні науки  13058 1,99 9928 1,58 777 0,21 

Економіка, комерція 

та підприємництво  

191144 29,20 133457 21,30 9846 2,60 

Право  47349 7,23 37072 5,92 4832 1,28 

Природничі науки  18326 2,80 15154 2,42 1652 0,44 

Математика та 

інформатика  

16219 2,48 13794 2,20 1538 0,41 

Інженерія  144008 22,00 103563 16,53 8856 2,34 

Транспорт  19453 2,97 15425 2,46 1687 0,45 

Медицина  30415 4,65 18138 2,89 9900 2,62 

Архітектура  1956 0,30 1563 0,25 57 0,02 

Сільське 

господарство, 

лісництво і 

рибництво  

14963 2,29 9991 1,59 2476 0,65 

Військові науки  570 0,09 359 0,06 28 0,01 

Державне 

управління  

1389 0,21 1399 0,22 618 0,16 

Національна безпека  1661 0,25 1474 0,24 220 0,06 

Специфічні категорії  6022 0,92 5899 0,94 1755 0,46 

 

Джерело: [120; 121; 122].  
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Таблиця 2.7 

Обсяги підготовки фахівців за галузями знань у 2013-2015 рр. 

 

Загальний обсяг підготовки фахівців 

на початок 

2013/2014 

у % до 

суми 

на початок 

2014/2015 

у % до 

суми 

на початок 

2015/2016 

у % до 

суми 

Всього 576259 100 484482 100 447418 100 

У тому числі за 

галузями знань 
      

Освіта 31337 5,43 27392 5,65 27267 6,10 

Гуманітарні науки і 

мистецтво 
43907 7,62 36150 7,46 35215 7,87 

Соціальні науки, 

бізнес і право 
204025 35,40 160660 33,16 139854 31,26 

Природничі науки 22050 3,82 19027 3,93 17331 3,87 

Інженерія 82688 14,35 73684 15,21 67018 14,98 

Будівництво та 

архітектура 
17598 3,05 13609 2,81 12714 2,84 

Транспорт 21960 3,81 19901 4,11 18048 4,03 

Геодезія та 

землеустрій 
3760 0,65 3428 0,71 3235 0,72 

Сільське, лісове і 

рибне господарство 

та переробка їх 

продукції 

9909 1,72 8784 1,81 9108 2,04 

Техніка та енергетика 

аграрного 

виробництва  

7492 1,30 6989 1,44 6807 1,52 

Ветеринарія  2701 0,47 2148 0,44 2832 0,63 

Охорона здоров’я  4834 0,84 4707 0,97 6058 1,35 

Соціальне 

забезпечення  
2602 0,45 2072 0,43 2157 0,48 

Сфера 

обслуговування  
7312 1,27 6558 1,35 6862 1,53 

Державне управління  1023 0,18 1518 0,31 1302 0,29 

Військові науки 798 0,14 784 0,16 790 0,18 

Безпека 3543 0,61 3374 0,70 2813 0,63 

Специфічні категорії 7082 1,23 6760 1,40 7089 1,58 

 

Джерело: [123; 124; 125].  
 

На рівень підготовки кадрів впливає й недосконалість механізму 

соціального партнерства, відсутність системи моніторингу потреб ринку праці, 

незалежної оцінки якості підготовки кадрів тощо. Нині діюча законодавча й 

нормативно-правова база, регулююча діяльність вищих навчальних закладів не 
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відповідає сучасним суспільним відносинам. А це знижує ефективність 

підготовки кадрів та можливість інноваційного розвитку економіки. 

Державне замовлення підготовки кадрів має гарантувати обсяги 

підготовки кадрів за рахунок державного бюджету. Для забезпечення цього 

необхідно сформувати механізм державного моніторингу потреби в кадрах, 

гарантувати підготовку кадрів для наукоємних і високотехнологічних галузей, 

вирішити проблему надання кожному випускнику вищого навчального закладу 

перше робоче місце. У 2015 р. чисельність випускників, які отримали 

направлення на роботу, склала 98 037 осіб, у тому числі 74 678 осіб, які 

навчались за рахунок коштів державного бюджету, і 13 643 особи – за рахунок 

коштів місцевих бюджетів. Найбільший відсоток (34,0%) був у Житомирській 

області, тоді як у Луганській області – майже втричі менше – 11,5% (рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2. Територіальні відмінності показника чисельності 

випускників, які отримали направлення на роботу у 2015 році, % 

Джерело: [125] 
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В ході підготовки кадрів особлива увага має бути приділена створенню 

для розвитку та використання науково-технічного потенціалу ВНЗ; 

формуванню інноваційно-технологічних центрів на базі вишів, техніко-

технологічної інфраструктури.  

У цих умовах розвиток індустрії прямих і венчурних інвестицій має 

стати одним із пріоритетних напрямів державної інноваційної політики у сфері 

підготовки кадрів. Адже знання все активніше стають основою національної 

економіки. Інноваційна ж економіка, як свідчить світовий досвід, виявилась 

найбільш сприятливою до знань, до інновацій, здатних у найбільшій мірі 

задовольняти зростаючі потреби населення. 

Фахівці з вищою освітою займають ключову позицію в складі 

української економіки. Освітньо-кваліфікаційний потенціал працівників в 

Україні традиційно високий. Так, станом на 31 грудня 2013 року працівники з 

вищою освітою складали майже 60% облікової кількості штатних працівників 

економіки України, у тому числі 23,6% - з неповною та базовою вищою 

освітою, у тому числі 35,6% - з повною вищою освітою. За деякими видами 

економічної діяльності працівники з вищою освітою були переважною 

категорією працівників, зокрема у фінансовій та страховій діяльності – майже 

88%; державному управлінні – 85%; науці – 80%; Інформації та телекомунікації 

– 76%; музейно-бібліотечній діяльності - 75%; освіті – 73% тощо (табл. 2.8). 

В значному ступені розуміння того, що освіченість працівників 

позитивно впливає на рівень прибутковості бізнесу, призводить до розуміння 

того, що інвестування роботодавцем підвищення їх професійних 

компетентностей є важливою складовою розвитку бізнесу. На жаль, в Україні 

витрати бізнесу на професійну освіту не завжди відповідають завданням 

соціально-економічного розвитку. 

Досягнення високого рівня освіти, забезпечення її відповідності 

актуальним і перспективним потребам особистості, суспільства, держави в 

цілому неможливо без забезпечення відповідної навчально-методичної бази, 

якісний рівень професійної освіти виражається в першу чергу у якості 

залучених в економіку висококваліфікованих кадрів, випускників ВНЗ. 
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Таблиця 2.8 

Розподіл працівників з вищою освітою за видами економічної діяльності 

на 31 грудня 2013 року, у % до облікової кількості штатних працівників 

 Неповна та 

базова 

Повна Разом 

Усього  23,6 35,6 59,2 

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з 

ними послуги  

17,2 14,9 32,1 

З них: Сільське господарство  16 14,1 30,1 

Промисловість  22,3 24,6 46,9 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів  22,8 16,7 39,5 

Переробна промисловість  21,3 25,6 46,9 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря  

26,1 30,7 56,8 

Водопостачання; каналізація, поводження з 

відходами  

21 19,3 40,3 

Будівництво  18,6 28,4 47 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів  

23,6 35,6 59,2 

Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур'єрська діяльність, з них:  

22,5 21,3 43,8 

діяльність у сфері транспорту  21,2 21,2 42,4 

складське господарство та допоміжна діяльність у 

сфері транспорту  

23,1 23,1 46,2 

поштова та кур'єрська діяльність  24 14,1 38,1 

Тимчасове розміщування й організація харчування  27,3 26,1 53,4 

Інформація та телекомунікації  19,9 56,4 76,3 

Фінансова та страхова діяльність  20,7 67,1 87,8 

Операції з нерухомим майном  19,5 29 48,5 

Професійна, наукова та технічна діяльність  15,9 63,1 79 

з неї наукові дослідження та розробки  13,1 66,8 79,9 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 

обслуговування  

22,2 25,1 47,3 

Державне управління й оборона; обов'язкове 

соціальне страхування  

17,7 67,1 84,8 

Освіта  18,9 54 72,9 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги  42,7 22,2 64,9 

з них охорона здоров'я  43,8 22,2 66 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок  32,1 39,7 71,8 

з них:  

діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг  

35,8 34,8 70,6 

функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших 

закладів культури  

31,8 43,5 75,3 

Надання інших видів послуг  22,8 23,8 46,6 
 

Джерело: [141] 
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Водночас актуальною залишається проблема активізації представників 

об'єднань роботодавців до прогнозування потреби у фахівцях на рівні держави, 

до здійснення моніторингу ринку праці, до активного розвитку соціального 

партнерства, яке ми розглядаємо як систему взаємовідносин між працівниками, 

роботодавцями, органами державної влади і місцевого самоврядування, 

направлену на забезпечення узгодження інтересів працівників і роботодавців 

щодо питань регулювання трудових та інших, безпосередньо пов’язаних з ними 

відносин [89, c. 52]. 

Забезпечення поточних і перспективних потреб економіки в професійних 

кадрах необхідної кваліфікації ставить нові вимоги до вдосконалення системи 

підготовки кадрів. Сьогоднішній ВНЗ має сприяти формуванню єдиного 

політичного, економічного і соціально-культурного простору, виконувати  

об’єднуючу і модернізаційну місію, стати центром толерантного виховання і 

високоякісної професійної підготовки спеціалістів, формування 

конкурентоздатного науково-освітнього середовища в умовах інноваційного 

розвитку економіки.  

На сьогоднішній день найбільшим залишається попит роботодавців на 

кваліфікованих робітників з інструментом (20,1% від загальної кількості 

заявлених вакансій на кінець червня 2014р.) і робітників найпростіших 

професій (15,2%), а найменшим – на кваліфікованих робітників сільського та 

лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,8%) і технічних 

службовців (4,0%). 

Упродовж І півріччя 2014 р. спостерігалося скорочення потреби 

роботодавців у працівниках усіх професійних груп, крім технічних службовців, 

а найбільше – у робітниках з обслуговування, експлуатації та контролювання за 

роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (на 

36,8%) і фахівців (на 33,8%). 

Існуючі структурні диспропорції між попитом на працівників та 

пропозицією робочої сили суттєво обмежують як можливості 

працевлаштування безробітних, так і задоволення кадрових потреб 
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підприємств. Навантаження зареєстрованих безробітних на 10 вільних 

робочих місць (вакантних посад) у цілому по країні збільшилося з 65 осіб на 

кінець червня  2013 р. до 90 осіб на кінець червня 2014 р.  

Дефіцит спеціалістів, недостатній рівень освіти та професійних навичок 

працівників – ключові проблеми, що стримують ріст продуктивності праці та 

виробництва, прибутковість бізнесу – це проблеми, на які останнім часом 

постійно звертається увага. Аналогічні проблеми зустрічаються також на 

іноземних ринках праці. Так, на початку 80-х років багато галузей британської 

економіки мали потребу в кваліфікованих інженерних кадрах, яка не 

задовольнялася. У США наприкінці 90-х років попит на висококваліфікованих 

фахівців перевищував пропозиції та зростав достатньо швидко. У середині 

першого десятиріччя ХХІ сторіччя 44% роботодавців Великої Британії 

відмічали, що можуть втратити свій бізнес через нестачу фахівців необхідної 

кваліфікації [90]. 

Розповсюдженість випадків невідповідності (дисбалансу) між фактичним 

та потрібним рівнями освіти та кваліфікації робітників є постійною темою 

українських та іноземних досліджень. Причиною подібних диспропорцій може 

бути як ріст вимог до робітників з боку працедавців відповідно до нових 

організаційних та технологічних змін виробництва, так й зниження якості 

освітньої підготовки майбутніх фахівців, у певних випадках – незацікавленість 

роботодавців у підвищенні професійного рівня робітників з недостатньою 

кваліфікацією у зв’язку із значними витратами на ці цілі.  

Важливу інформацію щодо стану цієї проблеми надають матеріали 

дослідження 2013 року «Досвід працевлаштування випускників вищих 

навчальних закладів: погляд випускників та роботодавців» [44] 

Так, роботодавці розійшлися в уявленнях щодо потреб у кваліфікованих 

фахівцях. Опитані відмічали дисбаланс попиту та пропозиції відносно окремих 

категорій випускників з вищою освітою, зокрема вважали занадто багато на 

ринку праці випускників з бізнес/економічною освітою (57%), 55%- з 

юридичною, на нестачу на ринку фахівців з інженерно-технічною освітою 

вказували 44% опитаних, ІТ-фахівців -12%, будівельників – 17%.  
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За даними дослідження, проведеного українським відділом 

Міжнародного кадрового порталу Head Hunter, середня кількість претендентів 

на одну вакансію (hh.індекс) в Україні в 3 кварталі 2014 року складає 5,1, в 

Києві – 5,6. 

В цілому по Україні найбільшим попитом серед роботодавців 

користуються спеціалісти зі страхування і робочі. На одне робоче місце 

претендує 0,7 і 0,9 пошукачів відповідно. Найбільша конкуренція 

спостерігається серед пошукачів без досвіду роботи, студентів – на одну 

вакансію 11,1 претендентів, спеціалістів у сфері фінансів – 9,5 і юристів – 9,4. 

Станом на початок 2013 року постійну роботу мали 76% випускників, і 

ще 7% мали досвід роботи, проте на час опитування не працювали. Близько 

17% випускників ніколи не мали постійної роботи тривалістю більше 6 місяців. 

За результатами проведеного опитування, через три місяці після випуску 

працевлаштованими є 63% випускників, через півроку – 70%: п’ята частина 

випускників (20%) починають працювати до отримання диплому, 17% 

знаходять перше робоче місце через 1-2 тижні після випуску, 13% - майже 

через місяць, 14% - через два-три місяці, 7% - через 4-5 місяців. В 11% випадків 

пошуки роботи тривають більше півроку, а 17% випускників 2007-2012 року на 

час опитування ніколи не мали постійної роботи. 

Найвищий рівень безробіття наприкінці 2013 року (за методологією 

МОП) спостерігався серед молоді віком 15–24 роки, який складав 17,4 % від 

кількості економічно активного населення цієї вікової групи (у 2012 р. 

відповідно – 17,3%). Зазначений показник майже збігається із показником 

кількості непрацевлаштованих після закінчення загальноосвітніх та вищих 

навчальних закладів I-IV рівнів акредитації (відповідно – 17,5% та 17,1%). 

Зазначене виглядає ще більш загрозливим, враховуючи, що в Україні кожен 

четвертий економічно неактивний був учнем або студентом (загальна кількість 

економічно неактивного населення віком 15-70 років у 2013 р. складала 11,9 

млн. або більше третини всього населення цього віку) [161]. 

Незважаючи на існуючий дисбаланс на ринку праці між наявною 

структурою економічного населення з вищою освітою та потребою в ньому, все 
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ж у порівнянні з іншими категоріями даного населення за рівнем освіти 

спостерігається більш високий рівень конкурентоспроможності  саме фахівців з 

повною вищою освітою про що свідчать показники рівня його економічної 

активності, зайнятості та безробіття (рис. 2.3). 

           

а) Рівень економічної активності населення       б) Рівень зайнятості населення за освітою,% 

за освітою,% 

 

                                           в) Рівень безробіття населення за освітою,% 

Рис. 2.3. Економічна активність, зайнятість, безробіття населення за 

рівнем освіти у 2014 р. 

Джерело: складено за даними [47]. 
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Так у 2014 році серед населення з повною вищою освітою відмічався 

найвищий рівень економічної активності - 78,2%, найвищий рівень зайнятості - 

72,1%, та відповідно, найнижчий рівень безробіття - 7,8%. 

Зростання складності навчальних планів, необхідність використання 

новітніх лабораторій та технічних засобів навчання, залучення 

висококваліфікованих викладачів обумовлює невпинне зростання витрат на 

освіту. У всьому світі урядам стає все менш реалістично забезпечувати 

фінансування вищої освіти, особливо в умовах тривалої економічної кризи. 

Внаслідок цього формується нагальна потреба залучення коштів бізнесу, 

домогосподарств, благодійників, які здобувають право на запровадження більш 

жорстких оцінок ефективності освіти. 

У минулому році більшість безробітних (63,5%) шукали роботу 

самостійно (через особисті зв’язки - 33,3%, пресу - 18,7% тощо), а решта 

(36,5%) зверталась за допомогою до державної служби зайнятості. Рівень 

безробіття населення віком 15–70 років (за методологією МОП) в цілому по 

Україні знизився на 0,3 в.п. та становив 7,2% економічно активного населення 

зазначеного віку (серед населення працездатного віку – 7,7%). Зазначений 

показник зменшився як у міських поселеннях (на 0,5 в.п.), так і в сільській 

місцевості (на 0,1 в.п). 

За адміністративними даними державної служби зайнятості кількість осіб, 

які мали статус безробітного протягом 2013р., становила 1537,4 тис. 

Середньомісячна кількість зареєстрованих безробітних становила у цьому 

періоді 487,6 тис. осіб, що складає 30,9% від кількості безробітних 

працездатного віку, визначених за методологією МОП. Серед зареєстрованих 

безробітних більше половини (52,7%) становили жінки, 42,1 % – молодь у віці 

до 35 років. 

Рівень зареєстрованого безробіття в середньому за 2013р. склав 2,4% від 

економічно активного населення працездатного віку. Значення даного 

показника було вищим для жінок (2,8%), ніж для чоловіків (2,0%), а також для 

сільського населення (3,1%), ніж для міського (2,1%). Найвищий рівень 
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зареєстрованого безробіття, розрахований у відсотках до економічно 

активного населення працездатного віку, у зазначеному періоді спостерігався у 

Черкаській області, а найнижчий – у м. Києві та м. Севастополі. Слід зазначити, 

що на кінець 2013 р. рівень зареєстрованого безробіття в Україні становив 2,4% 

економічно активного населення працездатного віку. Серед країн СНД Україна 

за цим показником посідала сьоме місце. 

В Україні поряд із безробіттям спостерігається серйозний дефіцит 

професійних знань і навичок. При цьому надлишковий попит на певні види 

знань і навичок співіснує з надлишковою пропозицією інших. Приміром, 

спостерігається надлишкова пропозиція менш кваліфікованої робочої сили, 

причому як «синіх», так і «білих комірців». Виходить замкнуте коло: 

роботодавцям складно найняти працівників на відкриту вакансію, тоді як 

безробітним складно влаштуватися на роботу, адже на їхні знання існує 

низький попит. 

Особливістю України також є високий і часто незадоволений попит на 

професійні знання та навички в поєднанні з відносно низькою заробітною 

платою. Адже відносне підвищення заробітної плати — важливий сигнал ринку 

праці, що свідчить про збільшення попиту на певні професійні знання, яких 

бракує на ринку. Послуги у працевлаштуванні — посередництво при 

працевлаштуванні, допомога в пошуку роботи, консультація про вибір професії, 

направлення на курси підвищення кваліфікації, якщо їх надавати належним 

чином, зменшують тривалість періоду безробіття. 

Отже, дослідження кількісних аспектів функціонування ВНЗ в Україні 

дозволило виявити такі тенденції: зниження чисельності студентів в останні 

роки; зменшення частки осіб, що навчаються на комерційній основі; низька 

питома вага випускників, які одержали направлення на роботу (21,9% у 

2015 р.); зростання частки докторів і кандидатів наук серед викладацького 

складу ВНЗ при відносно низькому рівні їх оплати праці; низькі темпи 

оновлення матеріально-технічної бази ВНЗ; низький рівень співпраці ВНЗ з 

реальним сектором економіки держави. Визначено, що найбільша частка 

студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації у 2015/2016 н.р. навчалася за галузями 
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знань: «Соціальні науки, бізнес і право» – 33,0%, «Інженерія» – 19,1%, 

«Гуманітарні науки та мистецтво» – 9,9%, «Освіта» – 7,6%, «Охорона здоров’я» 

– 6,0%, «Природничі науки» – 5,1%, «Транспорт» – 4,7%. У той же час питома 

вага потреби роботодавців у працівниках на заміщення вакантних посад у 

2015 р. складала 25,1% у галузі промисловості, 18,9% – державного управління, 

оборони й соціального страхування, 15,8% – торгівлі та ремонту, 12,4% – 

охорони здоров’я.   

Визначено, що наявні тенденції функціонування і стан СЗВО України не 

сприяють у належній мірі інноваційному розвитку національної економіки 

(табл. 2.9).  

Таблиця 2.9 

Результативність впливу СЗВО на рівень інноваційного розвитку 

національної економіки  

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Питома вага зайнятих з вищою 
освітою серед штатних працівників, 
% 

54,4 55,5 56,6 57,4 58,1 59,2 60,1* 61,0* 

Чисельність штатних працівників з 
вищою освітою, тис. осіб 

6146,1 5983,0 6221,7 6189,2 6224,2 6127,4 5422,7* 5005,7* 

Продуктивність праці у розрахунку 
на одного штатного працівника з 
вищою освітою, тис. грн. 

154,3 152,7 174,0 210,4 226,7 237,4 292,6 395,4 

ВВП на 1 грн. державних витрат на 
вищу освіту 

51,1 43,6 43,3 48,9 48,1 48,5 56,0 94,0 

Реалізація інноваційної продукції 
на 1 грн. витрат на вищу освіту 

2,5 1,5 1,3 1,6 1,2 1,2 0,9 1,1 

Обсяги реалізованої інноваційної 
продукції у розрахунку на одного 
штатного працівника з вищою 
освітою, тис. грн. 

7,5 5,3 5,4 6,8 5,8 5,9 4,7 4,6 

Рівень інноваційної активності 
підприємств промисловості, % 

13,0 12,8 13,8 16,2 17,4 16,8 16,1 17,3 

Частка докторів і кандидатів наук, 
% до науково-педагогічних 
працівників (НПП) ВНЗ ІІІ-ІV р.а.  

47,3 48,5 49,3 50,5 51,7 

 
53,4 

 
54,8 55,2 

Кількість друкованих робіт у 
секторі вищої освіти, на тисячу 
НПП ВНЗ ІІІ-ІV р.а., од. 

1467 1479 1660 1749 1908 2020 1901 Х 

Частка наукових працівників, які 
виїжджали за межі України, % до 
НПП ВНЗ ІІІ-ІV р.а. 

3,1 3,0 3,0 3,3 3,3 3,6 2,9 Х 

 
* - розрахункові дані. 

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України [126] 
 
 

З одного боку, спостерігається зростання: частки зайнятих із вищою 

освітою серед штатних працівників (у 1,1 рази в 2015 р. порівняно з 2008 р.,); 

продуктивності праці у розрахунку на одного зайнятого з вищою освітою (в 2,6 
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рази за аналогічний період); обсягу ВВП на одну грн. державних витрат на 

вищу освіту (з 51,1 до 94,0 грн.); питомої ваги докторів і кандидатів наук (в 

2015/2016 н.р. – 55,2% зайнятих НПП у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації). З іншого 

боку – рівень інноваційної активності підприємств залишається доволі низьким 

порівняно з розвинутими країнами світу, а розраховані відносні показники 

обсягу ВВП на одну гривню державних витрат на вищу освіту та обсягу 

реалізованої інноваційної продукції на одного зайнятого з вищою освітою за 

останні 8 років знизилися приблизно удвічі, що не створює відповідних умов 

для активізації інноваційного розвитку СЗВО України. 

Таким чином, підсумовуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що 

ВНЗ повинні адекватно реагувати на зміни, які відбуваються в суспільстві, 

орієнтуючись на ринок праці, а в деяких випадках самі його формуючи, що 

передбачає істотні зміни в діяльності вузівських структур, які повинні дати 

можливість забезпечити навчальним закладам більш перспективні позиції як у 

сьогоденні, так і в майбутньому.  

Змістом інноваційної стратегії держави є створення механізмів 

«партнерства науки, бізнесу і держави», що вимагає безперервного 

надходження свіжих кадрів вищої кваліфікації, які продукуються системою 

освіти.  

У зв’язку із цим виникає питання про необхідність цілеспрямованої 

підготовки фахівців інноваційного профілю.  Таким чином, здатність системи 

забезпечити стабільність свого розвитку в умовах постійних змін 

макросередовища є істотною ознакою наявності в неї значного інноваційного 

потенціалу.  

 

2.2. Фінансове забезпечення інноваційно-інтеграційних процесів 

освітніх послуг системи закладів вищої освіти 

  

Орієнтація більшості країн на високоефективному розвитку економіки, 

безперервному потоці інновацій та виробництві інноваційної продукції 

неможлива без високоінтелектуального потенціалу нації, провідне місце у 
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формуванні якого займає вища освіта. Розвиток освіти і науки є пріоритетом 

для всіх розвинутих країн, оскільки закладає підґрунтя розвитку суспільства, 

задоволення людських потреб та побудову інноваційної економіки. Саме тому 

розвиток освіти, а особливо вищої освіти, відіграє важливу роль у системі 

здобуття, вдосконалення та передачі знань та формуванні інтелекту науковців і 

новаторів, які відіграють важливу роль у розвитку економіки. 

Одним із основних напрямів державної освітньої політики, який було 

визначено стратегічною програмою розвитку освіти, є вдосконалення 

економічних механізмів функціонування вітчизняної вищої освіти. Задля 

вирішення цього завдання необхідними є впровадження сучасних моделей 

фінансування, виявлення нових джерел матеріальних та інтелектуальних 

ресурсів. В даному контексті виникають дві проблеми: по-перше, за рахунок 

яких джерел слід здійснювати фінансування освіти; по-друге, як ефективно 

використовувати ці ресурси для одержання позитивних результатів та 

забезпечити високу якість і доступність освіти для всіх верств населення. 

Спостерігається залежність процесу фінансування освіти від базового 

підходу до його здійснення, що передбачає вибір із можливих альтернатив: 

державне та комерційне фінансування, спонсорські внески, комбіноване 

фінансування та ін. Фінансування державних закладів освіти здійснюється за 

рахунок коштів відповідних бюджетів, коштів галузей національного 

господарства, державних підприємств, організацій, а також додаткових джерел. 

Фінансування вищої освіти в Україні здійснюється з використанням 

кошторисно-бюджетного методу. Тобто державний вищий навчальний заклад 

(ВНЗ) здійснює свою діяльність на основі кошторису, який дає йому право на 

отримання доходів та повноваження щодо здійснення видатків, визначає обсяг 

та напрямки використання коштів для виконання визначених функцій та 

досягнення поставлених цілей. Фінансування вищої освіти в Україні 

здійснюється за рахунок різноманітних джерел, які поділяють на державні та 

недержавні.  Джерела фінансування вищої освіти за рахунок державних та 

недержавних коштів наведено в табл. 2.10. 
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Таблиця 2.10 

Джерела фінансування закладів вищої освіти 

Державне фінансування  

вищої освіти 

Недержавне фінансування  

вищої освіти 

- прямого фінансування (з одного або 

декількох рівнів державного управління) на 

основі кошторисів або нормативів; 

- додаткових асигнувань за окремими 

категоріальними програмами, заходами тощо 

(наприклад програма підтримки кращих 

студентів); 

- дотацій або субвенцій для вирівнювання 

диспропорцій між регіонами; 

- фінансування специфічних програм 

(кредитування навчання, ваучерна освіта, 

харчування малозабезпечених дітей); 

- виділення матеріальних ресурсів, надання 

пільг; 

- розрахунки за формулою, яка включає 

відповідні кількісні та якісні показники 

діяльності ВНЗ; 

- за конкурсом; 

- «блокові» гранти; 

- на рівні минулого року. 

  

- кошти одержані на навчання, підготовку 

підвищення кваліфікації та  перепідготовку 

кадрів відповідно до укладених договорів; 

- плата за надання додаткових освітніх 

послуг; 

- кошти одержані за науково - дослідні 

роботи та інші роботи, виконані закладом 

освіти на замовлення підприємств, установ, 

організацій та громадян; 

- доходи від реалізації продукції 

навчально-виробничих майстерень, 

підприємств, дільниць і господарств від 

надання в оренду приміщень, споруд, 

обладнання; 

- дотації з місцевих бюджетів; 

- кредити і позички банків, дивіденди від 

ЦП та доходи від розміщення  на 

депозитних вкладах тимчасово вільних 

позабюджетних коштів; 

- добровільні грошові внески, матеріальні 

цінності одержані від підприємств, 

установ, організацій, громадян. 
 

Джерело: [36]. 

 

У більшості розвинених країн світу вища освіта переважно фінансується 

державою. Згідно з даними ОЕСР (Організації економічної співпраці та 

розвитку) частка приватного фінансування становить не більше ніж 15–20 %. У 

скандинавських країнах приватне фінансування не перевищує 5 %. З іншого 

боку є держави, де приватне фінансування становить більше як 50 %2: США 

(62 %), Південна Корея (73 %), Японія (67 %), Австралія (56 %), 

Великобританія (54 %). Приватне фінансування, у першу чергу, – це плата за 

навчання студентами, спонсорами. 

Загальною ознакою для країн із ринковою економікою стала 

різноманітність джерел фінансування освіти та використання, у тому числі 

кредитних ресурсів. За умов трансформації економіки та обмеженого рівня 

доходів багатьох домогосподарств переважає державне фінансування. 
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На рівень інноваційного розвитку СЗВО значно впливає обсяг її 

фінансування, який встановлюється у відсотках від ВВП, та ефективність 

використання фінансових ресурсів. І хоча відсоток цього показника в Україні 

відповідає середньосвітовому значенню, в абсолютному вимірі наявні суттєві 

відмінності. Так, у розвинених країнах витрати на одного студента знаходяться 

на рівні від 9000 до 30000 дол. США, тоді як в Україні вони складають лише 

3121 дол. США (рис. 2.4). Низький рівень ВВП нашої держави не забезпечує 

належного фінансування СЗВО, якого не вистачає навіть на покриття базових 

статей витрат: заробітної плати, нарахувань на заробітну плату, плати за 

енергоносії. Одночасно має місце неефективне використання державних коштів 

для фінансування наукової діяльності СЗВО.   
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Рис. 2.4. Витрати на фінансування вищої освіти за країнами світу у 

2015 році 

Джерело: розраховано автором за даними OECD (Education at a Glance, 2015) [225] і 

Державної служби статистики України [126] 

 

В табл. 2.11 наведено основні показники, які характеризують розвиток 

вищої освіти та обсяги її фінансового забезпечення за країнами світу. 
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Таблиця 2.11 

Основні показники рівня фінансування освіти в різних країнах у 2015 році 

Показники Україна Росія США Німеччина Франція Японія 
Південна 

Корея 
Китай Індія Польща 

ВВП на душу населення, 

дол. США 

3 870 19 833 46 588 37 430 34 256 33 785 28 797 7 519 3 339 19 908 

Загальні витрати на 

освіту, % ВВП 

5,3 4,1 5,4 4,6 5,9 3,8 5 4 3,2 5,1 

Державні витрати на 

вищу освіту, 

% ВВП 

2,3 1,2 1,0 1,1 1,3 0,5 0,7 - 1,3 1,1 

Загальні витрати на 

освіту на душу 

населення, 

дол. США 

205,1 813,1 2515,7 1721,8 2021,1 1283,8 1439,8 300,8 106,8 1015,3 

Витрати на одного 

студента за рік, 

дол. США 

3 121 7 749 29 201 15 711 14 642 15 957 9 513 - - 19 269 

Кількість ВНЗ в країні, 

од. 

854 689 3301 250 586 721 394 1135 579 286 

Чисельність населення, 

осіб 

46,6 млн. 142млн. 316млн. 80 млн. 65млн. 127млн. 49млн. 1,3млрд 1,2 млрд. 38 млн. 

Кількість університетів у 

топ – 500, од. (ARWU 

2012) 

0 0 150 37 20 21 10 28 1 2 

Персональні комп’ютери 

на 100 осіб, од. 

4,5 13,3 80,6 65,6 63,1 40,7 57,6 5,7 3,2 16,9 

Користувачі Інтернету 

на 100 осіб, од. 

44,6 43,4 74,2 82,5 77,5 77,6 82,5 34,4 7,5 62,5 

Джерело: [229]. 
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Представлені в таблиці показники дають можливість стверджувати, що 

частка ВВП, яка витрачається на освіту у більшості країнах коливається від 3 до 

5,9 %. В Україні відносне значення показника відповідає загальносвітовій 

тенденції, складаючи 5,3 %. Згідно зі Ст. 61 Закону України «Про освіту», 

необхідний обсяг бюджетних коштів на сферу освіти повинен складати не 

менш 10% від валового внутрішнього продукту (ВВП). Однак з часів набуття 

Україною незалежності жодного разу не було досягнуто такого рівня 

фінансування освіти. 

Водночас, такий розмір норми законодавства виглядає завищеним, тому 

що в світі є лише кілька держав, які виділяють на фінансування освіти більше 

10% національного доходу, зокрема, невеликі острівні держави, що знаходяться 

в Тихому океані або Карибському басейні. Показники загальних державних 

витрат на фінансування освіти відрізняються за країнами.  

Спостерігається суттєве перевищення кількості ВНЗ в Україні з 

урахуванням чисельності населення. Так, чисельність населення в Україні 

приблизно така ж, як у Південній Кореї, але кількість ВНЗ у нашій державі в 2,2 

рази більше порівняно з Південною Кореєю. 

Стан матеріально-технічної бази, яка відображає фінансове забезпечення 

ми можемо побачити проаналізувавши показники ПК на 100 осіб і користувачі 

Інтернету на 100 осіб. Отже, Україна залишається на рівні нижче 

середньосвітових тенденцій. 

В Україні переважає державне фінансування вищої освіти, що в 

основному здійснюється за рахунок бюджетних коштів. Суттєву роль у 

фінансовому забезпеченні вищих навчальних закладів відіграють асигнування з 

державного бюджету. Так, частка центрального уряду у фінансуванні вищої 

освіти зросла із 58,5% у 2008 році до 63,1% у 2013 році. Водночас збільшились 

і видатки місцевих бюджетів на вищу  освіту, частка яких є не така значна, як 

видатків державного бюджету, проте за аналізований період збільшилась із 

5,3% у 2008 році до 6,9% у 2013 році. 
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Оскільки основу системи вищої освіти складають державні навчальні 

заклади, то провідна роль належить державному фінансуванню. Проте сьогодні 

немає жодної освітньої організації, яка б не надавала платні освітні послуги 

населенню, приватним фірмам та корпораціям. Згідно з даними частка 

домогосподарств у фінансуванні вищої освіти скоротилась із 34,8% у 2008 році 

до 29% у 2014, із скороченням і так незначної частки підприємств та 

організацій із 1,4% у 2010 році до 1,0% у 2014 році. Відтак державний сектор 

забезпечує фінансування вищої освіти на понад 70% його обсягу, що майже у 

два рази перевищує приватні надходження у цю галузь [124]. 

Cистема вищої освіти України перебуває в незадовільному стані, оскільки 

не відповідає суспільним потребам, соціально-економічному розвитку та 

світовим досягненням людства. Як свідчать міжнародні рейтинги, рівень освіти 

в Україні є недостатнім, не в повній мірі виконуються програми освітнього 

розвитку, сповільнюють і ускладнюються освітні реформи, що підкріплюють 

невисокі результати України в рейтингах порівняно з іншими країнами. 

У міжнародному рейтингу індексу розвитку людського капіталу, що 

розраховується щорічно для порівняння країн і визначення рівня життя, 

грамотності, освіченості та довголіття, у 2013 році Україна посіла 83 місце 

серед 187 країн, і була віднесена до країн із високим рівнем розвитку 

людського потенціалу (50 – 102 місце). Значення індексу розвиту людського 

потенціалу у 2013 році в Україні сягало 0,733. Варто зазначити, що порівняно із 

2012 роком місце України у рейтингу не змінилося, проте порівняно з 2011 

роком вона втратила сім позицій, стільки ж втратила у 2011 році порівняно із 

2010 роком (тоді була 69 у рейтингу). До країн із найвищим рівнем розвитку 

людського потенціалу належать Норвегія, Австралія і Швейцарія, найнижчий 

же рівень людського розвитку спостерігається у Демократичній республіці 

Конго та Нігері [227]. 

Фінансування державних закладів освіти здійснюється за рахунок коштів 

відповідних бюджетів, коштів галузей національного господарства, державних 

підприємств, організацій, а також додаткових джерел. 
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Аналізуючи видатки Зведеного бюджету України на освітню сферу 

упродовж останніх 4 років, відмічаємо змінну тенденцію: у 2012 році видатки 

становили 101,56 млрд. грн., зрісши на 15,3 млрд. грн. порівняно з 2011 роком, 

у 2013 році – також збільшилися до 105,54 млрд. грн. (на 3,98 млрд. грн.). 

Однак, у 2014 році відбулося значне зниження видатків на освіту на 33,77 млрд. 

грн. 

У 2012 році видатки зведеного бюджету на освіту у % до ВВП становили 

7 % (у тому числі на дошкільну освіту – 1,0 %, середню – 2,9 %, професійно-

технічну – 0,4 %, вищу – 2,0 %), у 2013 році вони збільшилися на 0,3 відсоткові 

пункти і становили 7,3 % (у тому числі на дошкільну освіту – 1,1 %, середню – 

3,0 %, професійно-технічну – 0,4 %, вищу – 2,1 %). Проте у 2014 році порівняно 

з минулим роком, видатки зменшилися на 0,9 відсоткові пункти до 6,4 % (у 

тому числі на дошкільну освіту – 1,0 %, середню – 2,7 %, професійно-технічну 

– 0,4 %, вищу – 1,8 %). Основними витратними статтями зведеного бюджету є 

асигнування на середню, вищу, дошкільну освіту та професійно-технічне 

навчання. 

Стосовно видатків Зведеного бюджету України на вищу освіту можна 

констатувати, що у 2012 році вони збільшилися на 10,22% порівняно з 

попереднім, у 2013 році – на 2,28 %, а в 2014 році цей показник різко знизився  

на 31,76 % аж до 20,48 млрд. грн. 

Станом на 2014 рік контингент студентів за джерелами фінансування 

розподілявся таким чином [126]: у ВНЗ III-IV рівнів акредитації: 46,1 % 

студентів навчалося за кошти державного бюджету, 52,3 % – за кошти фізичних 

осіб, 0,9 % – за кошти місцевого бюджету, 0,7 % – за кошти органів державної 

влади та юридичних осіб. 

Частка домогосподарств у фінансуванні вищої освіти скоротилась із 34,8% 

у 2008 році до 29% у 2013, із скороченням і так незначної частки підприємств 

та організацій із 1,4% у 2008 році до 1,0% у 2013 році. Відтак державний сектор 

забезпечує фінансування вищої освіти на понад 70% його обсягу, що майже у 

два рази перевищує приватні надходження у цю галузь [124]. 
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За результатами аналізу статистичних даних за 2008–2015 роки (табл. 

2.12), можна зазначити, що обсяги бюджетного забезпечення вищої освіти 

зростають з кожним роком. Відтак фінансування вищої освіти із зведеного 

бюджету України збільшилось в півтора рази із 18552,9 млн. грн у 2008 році до 

30003,1 млн. грн у 2013 році. Варто також зазначити, що зростання видатків 

зведеного бюджету спостерігалось протягом усього аналізованого періоду, 

проте динаміка не мала тенденції до рівномірного зростання, най- більше 

зростання спостерігалось у 2008 році порівняно із 2007 роком на 44,6%, а от 

найменше у 2013 році лише 2,3% порівняно із 2012 роком. 

Таблиця 2.12 

Динаміка бюджетного забезпечення вищої освіти в Україні  

у 2008–2015 роках  

 
Показники   

 
Роки  

 

  

 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Видатки зведеного бюджету 

на вищу освіту, млн. грн. 

18552,9 20966,3 24998,4 26619,6 29335,9 30003,1 20483,0 30980,0 

Видатки у% до видатків на 

освіту, % 

30,4 31,4 31,3 30,9 28,9 28,4 28,5 27,13 

Видатки у% до загальних 

видатків зведеного бюджету, 

% 

6,0 6,8 6,6 6,4 6,0 5,9 5,6 4,56 

Видатки у% до ВВП, % 2,0 2,3 2,3 2,0 2,0 2,1 1,8 1,6 

      

Джерело: [54]. 

 

За результатами аналізу статистичних даних за 2012–2015 роки табл. 2.12, 

можна зазначити, що фінансування вищої освіти зі зведеного бюджету України 

збільшилось із 29335,9 млн. грн у 2012 році до 30980,0 млн. грн у 2015 році. 

Варто також зазначити, що зростання видатків зведеного бюджету 

спостерігалось протягом усього аналізованого періоду, проте динаміка не мала 

тенденції до рівномірного зростання – найбільше зростання спостерігалось у 

2015 році, а от найменше у 2014 році. Із проаналізованих даних видно, що обсяг 

бюджетного забезпечення вищої освіти у відсотках до ВВП не має стабільної 

тенденції до зростання, оскільки у 2015 році він нижчий, ніж у 2012-2014 роках 
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і складав лише 1,6%. Загалом цей показник відповідає світовим тенденціям 

фінансування вищої освіти. Щодо 2016 року, то видатки на вищу освіту є 

досить розпорошені [3], це пов’язано з децентралізацією влади в Україні та 

наданню ВНЗ більшої автономії. Тому не є доцільним порівнювати показники 

видатків бюджету попередніх періодів з показниками 2016 року. 

Визначальним є 2009 рік, коли після кризи 2008 року видатки зведеного 

бюджету України зменшились на 0,6%, а бюджетні видатки на вищу освіту 

зросли на 44,6%. З таблиці видно, що майже третину видатків на освіту склали 

видатки саме на вищу школу, частка яких зменшилась із 31,4% у 2009 році до 

28,4% у 2013 році, що говорить про скорочення асигнувань на вищу освіту 

порівняно із загальними асигнуваннями на освіту. Негативною є тенденція до 

скорочення частки видатків на вищу освіту у зведеному бюджеті із 6,8% у 2009 

році до 5,9% у 2013 році, що свідчить про фінансування вищої освіти за 

залишковим принципом [54]. 

Загальне збільшення витрат на освіту, що спостерігалося останніми 

роками призвело до суттєвого збільшення загальних витрат на одного студента, 

які складали у 2007 році - 5793,6 грн. (або 1147,2 дол. США за обмінним 

курсом), та, відповідно: у 2008 р. - 7833,6 грн. ($ 1486,5); у 2009 р. - 8893,1 грн. 

($ 1141,6); у 2010 р. -10758,6 грн. ($ 1355,0); у 2011 р. - 11705,6 грн. ($ 1468,7); у 

2012 р. - 13512,8 грн. ($ 1691,2); у 2013 р. - 14513,5 грн. ($ 1791,0). При цьому 

середні витрати на навчання одного студента в Україні, які у 2013 році склали 

14513,5 грн., розподілялися наступним чином: з них 84,3% - кошти державного 

сектора, 15,7% - кошти недержавного сектора. Щорічне зростання середніх 

витрат на навчання одного учня/студента спостерігається і за окремими рівнями 

освіти (рис. 2.5). 

За рівнями освіти зазначені витрати у 2013 році становили: МСКО 0 - 

11064 грн. (у 2012 р. - 10634 грн.; у 2011 р. - 9106 грн.); МСКО 1 - 10747 грн. 

(10250 грн.; 8482 грн.); МСКО 2 - 10747 грн. (10250 грн.; 8482 грн.); МСКО 3 - 

15402 грн. (14848 грн.; 11820 грн.); МСКО 4-18677 грн. (15647 грн.; 14410 грн.); 

МСКО 5 - 20997 грн. (19454 грн.; 17202 грн.) та МСКО 6-60261 грн. (45757 

грн.; 43870 грн.). Слід відмітити, що у 2013 році порівняно з 2012, 2011, 2010, 



 

 

94 

2009, 2008 та 2007 роками середні витрати на навчання одного студента 

збільшились відповідно на 6, 22, 33, 61 та 83%, а порівняно з 2007 роком у 2,5 

рази. Однак, варто зазначити, що в Україні порівняно з розвиненими 

європейськими країнами досить низький рівень витрат у розрахунку на одного 

студента 20% від середніх витрат на одного студента у країнах ЄС. 

 

Рис. 2.5. Середні витрати на одного студента в Україні за рівнем 

освіти, грн. 

Джерело: [54]. 

 

Результати аналізу фінансування вищої освіти в Україні є дещо 

суперечливими: якщо брати за основу відносні показники (частку витрат на 

вищу освіту у відсотках ВВП), то дані України відповідають ситуації в 

розвинених країнах, а якщо взяти до уваги абсолютні показники, то Україна, на 

фінансування освіти, виділяє значно менше коштів, порівняно з розвиненими 

країнами. Відповідно, варто переглянути існуючу норму фінансування освіти 

на рівні 10% від ВВП, оскільки вона є завищеною та складно досяжною. 

Крім того, існує проблема ефективності розподілу та використання 

державних коштів, спрямованих на освіту, який повинен відбуватися з 

урахуванням рейтингів ВНЗ та якості підготовки в них фахівців. Запорукою 

створення реальних конкурентних відносин між ВНЗ є надання їм більшої 

автономії. Ті ВНЗ, які здійснюватимуть розподіл коштів найбільш ефективно, 

зможуть підвищити якість освітніх послуг, а отже, й отримати конкурентні 

переваги порівняно з іншими навчальними закладами. 
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У структурі видатків ВНЗ в Україні за функціональною класифікацією 

найбільшу частку становлять послуги у сфері освіти понад 90,0% всього обсягу 

(ця сума охоплює оплату праці працівників, нарахування на заробітну плату, 

купівлю предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, фінансування 

досліджень і розробок у ВНЗ, капремонт та заходи спеціального призначення, 

що мають державне значення). Менше одного відсотка склали витрати на 

надання медичних послуг (0,01%), адміністративних послуг (оплата 

комунальних, фінансових послуг, відрядження, будівництво та ремонт) (0,83%), 

транспортні послуги (0,01%), підручники та канцелярські товари (0,8%). 

Показники державного замовлення встановлюються окремо на випуск та 

прийом студентів з виділенням денної форми навчання в розрізі освітньо-

кваліфікаційних рівнів. На рис. 2.6  наведено відповідні обсяги державного 

замовлення на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями 

(відповідно до постанов Кабінету Міністрів України) за 2002-2014 рр. (2015 та 

2016 рр. – прогнозні дані, рис. 2.7).  

 

Рис. 2.6. Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців за 

освітньо-кваліфікаційними рівнями (відповідно до постанов КМУ) 

Джерело: складено автором за даними [54]. 

Закон України «Про формування та розміщення державного замовлення на 

підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, 

підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» замовлення, проте багато 

аспектів цього процесу визначається підзаконними нормативно- правовими 

актами або ж їм бракує чіткості правового регулювання. Аналіз структури 
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державних витрат на підготовку фахівців дозволяє виявити пріоритети, які 

щороку обирає держава, формуючи обсяги державного замовлення. Загалом 

(станом на липень 2014 року) на державне фінансування у поточному році 

заплановано витратити 20,5 млрд. грн. (на 185 млн. грн., або на 1% більше, ніж 

у 2013 р.). 

 

Рис. 2.7. Заплановані витрати на державне замовлення, млн. грн. 

Джерело: [45]. 

 

Попри досить значне зростання абсолютних показників державних витрат 

на підготовку фахівців, частка цих витрат у державному бюджеті поступово 

зменшувалася. У 2013 році видатки на державне замовлення становили трохи 

менше 5% від усіх державних витрат, натомість у 2007 році цей показник 

становив майже 5,5%. Найбільшою їх частка була у 2010 році – 6,4%. Більшість 

витрат державного замовлення спрямовується на підготовку фахівців та 

науково-педагогічних кадрів. Упродовж останніх чотирьох років цей показник 

становив понад 90% від загальних витрат. Водночас витрати на підготовку 

робітничих кадрів були різко скорочені у 2011 році – майже в чотири рази. 

Фактично, скорочення видатків на державне замовлення у 2011 році, про яке 

згадувалося вище, відбулось значною мірою саме за рахунок навчання 

робітничих кадрів. З тих пір показники підготовки робітничих кадрів 

знаходились на тому ж рівні. У 2014 році були заплановані витрати на 

підготовку робітничих кадрів на рівні 1,41 млрд. грн., що складає лише 37% 

номінальних витрат у порівнянні з 2010 роком. 
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Протягом останніх семи років відбувається скорочення кількості 

бюджетних місць за усіма рівнями, окрім магістра. Найбільш відчутного 

зниження зазнав рівень спеціаліста – на 27% з 2007 по 2014 роки. Дещо 

меншим є спад державного замовлення на бакалавра – 15% протягом того ж 

періоду. Натомість незначне зниження обсягів держзамовлення на молодшого 

спеціаліста дає у відносній перспективі збільшення його частки від загалу 

бюджетних місць усіх рівнів (рис. 2.8).  

Рис. 2.8. Кількість місць державного замовлення на денної форми 

навчання, що виділяється для різних рівнів освіти, тис. осіб 

Джерело: [45].  

 

Протягом 2007-2014 років найбільше місць виділялось на напрями 

інженерної справи, виробництва і будівництва (до цієї групи входить 55 

напрямів підготовки бакалавра). Для порівняння розподілу місць державного 

замовлення за галузями підготовки було застосовано класифікацію ЮНЕСКО, 

згідно з якою усі напрями навчання поділено на десять структурних груп.  

Найпопулярніші напрями суспільних наук, економіки і права (до цієї 

групи входить удвічі менше напрямів підготовки бакалавра аніж до технічної) 

займають другу позицію за кількістю наданих державних місць. Водночас саме 

суспільствознавчі напрями скорочуються найбільш стрімко. В загальній 

структурі державного замовлення суттєво змінилась частка суспільних наук, 

економіки та права, а також ІТ. У 2007 р. перші складали чверть всього 
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держзамовлення, а у 2014 р. одну п’яту. Натомість частка групи ІТ за останні 

сім років зросла на 3% в межах загальної структури державного замовлення. 

У 2014 році у порівнянні з попереднім роком кількість місць державного 

замовлення зросла лише на напрямки ІТ (майже на 2,8%). Натомість на усі інші 

групи напрямів відбулося скорочення державного замовлення. Причому якщо у 

2013 році найбільший спад відчули суспільні науки, бізнес і право, то цього 

року найбільше скорочення відбулось на природничі та сільськогосподарські 

напрями – 7,5% та 7,4% відповідно. 

В довгостроковій перспективі система підготовки кадрів так чи інакше 

мусить зазнати докорінних змін. Перш за все, власне державне замовлення 

потрібно залишити лише у тих галузях, які готують фахівців для надання 

послуг держави. Мова йде насамперед про вчителів, лікарів, кадри силових 

структур. В інших галузях практика прогнозування потреб ринку праці є 

малоефективною та призводить до марних витрат державних коштів. Доцільно 

дозволити університетам самостійно визначати, на підготовку яких саме 

фахівців скеровувати бюджетні кошти в межах ліцензійного обсягу. За таких 

умов державне фінансування підготовки кадрів повинно бути блочним, а його 

обсяг може розраховуватись за певною формулою. 

Таким чином, низька ефективність видатків державного бюджету на 

освіту спричинена рядом чинників, серед яких найбільш значущими є недоліки 

організаційно-управлінської структури даної галузі. Тих коштів, що виділяє 

держава для надання освітніх послуг, не завжди вистачає навіть на покриття 

базових статей витрат: заробітної плати й нарахувань на неї, оплати 

комунальних послуг ВНЗ. Невідповідність вітчизняної системи підготовки 

фахівців європейським і світовим ринкам праці є ще однією негативною 

тенденцію, яка свідчить про незадовільний стан української освіти.  

В контексті досягнення світових стандартів в галузі вищої освіти 

необхідно сформувати економічні механізми, здатні забезпечити ефективну 

систему фінансування. В Україні слід відійти від переважно бюджетного 

фінансування освіти та активізувати залучення додаткових джерел 

(фандрайзингу), включаючи комерційні бізнес-структури, банки. Слід 
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розширити можливості вищих навчальних закладів залучати додаткові кошти 

з некомерційних фондів, сприяти розширенню переліку платних послуг, що 

надаються навчальними закладами, стимулювати використання грантової 

підтримки науково-дослідних проектів та інновацій в освіті. 

Всі джерела фінансування системи освіти поділено на два основних 

фонди: державний бюджет та спеціальний фонд (позабюджетні джерела). 

Формування спеціального фонду фінансування системи освіти в Україні 

здійснюється з таких джерел, включаючи: плату за навчання; кошти, отримані 

від надання додаткових освітніх послуг; кошти, отримані від надання 

комерційних послуг; кошти благодійних фондів; спонсорські кошти; а також 

залучені кошти: державне кредитування (стипендії) на навчання у провідних 

вітчизняних та зарубіжних ВНЗ; кошти банківського та небанківського 

кредитування; кошти (гранти), отримані від участі у міжнародній кооперації 

ВНЗ (міжнародних проектах); міжнародну допомогу. 

У 2014 р. обсяги фінансування науки дещо знизилися як за загальним 

фондом державного бюджету (на 3,8% порівняно з 2013 р.), так і за 

спеціальним фондом (на 4,5%) (рис. 2.9). 

 

 

Рис. 2.9. Динаміка фінансування наукової сфери МОН України, млн. 

грн. 

Джерело: складено автором за даними [126]. 
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Кошти загального фонду бюджетного фінансування науки за 

напрямами розподілялися таким чином (рис. 2.10):   

 на дослідження і розробки (далі – ДіР) у цілому витрачено 368,79 млн. 

грн. (87,45% від загального обсягу бюджетного фінансування науки МОН), 

зокрема: фундаментальні дослідження – 206,37 млн. грн. (48,94%), прикладні 

дослідження і розробки – 158,40 млн. грн. (37,56%), дослідження і розробки за 

ДЦНТП – 0,35 млн. грн. (0,08%), проекти і програми в галузі міжнародної 

наукової і науково-технічної співпраці – 3,68 млн. грн. (0,87%); 

 частка фінансової підтримки розвитку наукової інфраструктури та 

оновлення матеріально-технічної бази становила 7,85% (33,03 млн. грн., з них 

близько 70% виділено на технічне забезпечення наукової бази та придбання 

обладнання), інших робіт – 4,72% (19,90 млн. грн.)  

 

Рис. 2.10. Фінансування наукової сфери МОН України за напрямами 

видатків  у 2014 р., млн. грн. 

Джерело: складено автором за даними [126]. 

 

Найбільший обсяг фінансування (понад 10 млн. грн. за загальним і 

спеціальним фондами державного бюджету) мали 12 ВНЗ – 298,16 млн. грн. 

(або понад 47% від загального обсягу коштів, передбачених на науку МОН). 

Найбільший обсяг фінансування за загальним фондом державного 

бюджету (понад 7 млн. грн.) отримали 10 ВНЗ – усього на них припало 200,92 

млн. грн., що становить 47,64% від загального обсягу коштів за цим фондом, 

серед них:  



 

 

101 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 64,06 

млн. грн. (15,19% від обсягу фінансування за загальним фондом); Харківський 

національний університет імені В.Н. Каразіна – 25,83 млн. грн. (6,12%); 

Національний технічний університет України "Київський політехнічний 

інститут" – 19,65 млн. грн. (4,66 %); Національний університет біоресурсів і 

природокористування України – 19,09 (4,53%); Національний технічний 

університет "Харківський політехнічний інститут" – 17,44 (4,13%). 

Аналіз фінансування наукової сфери МОН України за рахунок 

спеціального фонду свідчить, що 11 ВНЗ (у кожному з них витрачено на науку 

понад 4 млн. грн. за спеціальним фондом) формують понад 50% усього 

спеціального фонду, передбаченого на здійснення наукової та науково-

технічної діяльності МОН у 2014 р. Слід зазначити, що у деяких ВНЗ частка 

спеціального фонду становить більше 80% від загального обсягу видатків на 

науку ВНЗ. 

Загальний обсяг фінансування ДіР МОН України у 2014 р. становив 

524,58 млн. грн., з них за рахунок загального фонду державного бюджету – 

368,79 млн. грн. (або 70,3% від загального обсягу фінансування ДіР МОН. 

За напрямами бюджетного фінансування найбільшу частку асигнувань 

(близько 56%) витрачено на фундаментальні дослідження: 

 фундаментальні дослідження – 206,37 (55,96% від обсягу 

фінансування ДіР);  

 прикладні дослідження і розробки – 158,40 (42,95%); 

 дослідження і розробки за ДЦНТП – 0,35 (0,09%); 

 програми і проекти у сфері міжнародного наукового 

співробітництва – 3,68 (1,0%).  

Найбільші асигнування за загальним фондом державного бюджету на 

виконання фундаментальних досліджень отримали вісім ВНЗ (понад 6 млн. 

грн. витрачено кожним з них, найбільша частка видатків належить Київському 

національному університету імені Тараса Шевченка – понад 25%). На 

виконання прикладних досліджень понад 4 млн. грн. отримали вісім ВНЗ 
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(найбільша частка видатків належить Національному університету 

біоресурсів і природокористування України – близько 10%). 

За видами робіт у розрізі базового і програмно-цільового бюджетного 

фінансування ДіР кошти розподілилися таким чином: 

базове фінансування – 357,92 млн. грн., з них: 

 199,53 – фундаментальні дослідження (55,75%); 

 157,47 – прикладні дослідження (44%); 

 0,93 - науково-технічні розробки (0,25%); 

програмно-цільове фінансування – 10,87 млн. грн., з них: 

 6,84 – фундаментальні дослідження (62,93%); 

 3,68 – прикладні дослідження (33,85%); 

 0,35 - науково-технічні розробки (3,22%). 

Видатки на науково-технічні розробки у 2014 р. зменшилися до 1,28 млн. 

грн. (на 48,94 млн. грн. порівняно з 2013 р.) (рис. 2.11). 
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Рис. 2.11. Динаміка фінансування ДіР за видами робіт  

у 2010 – 2014 рр., млн. грн.  

Джерело: складено автором за даними [126]. 
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Фінансування фундаментальних, прикладних досліджень та науково-

технічних розробок МОН України протягом останніх років зберігалося 

приблизно у співвідношенні 60:30:10, але у 2014 р. фінансування прикладних 

досліджень дещо збільшилося, тоді як частка фінансування науково-технічних 

розробок стала неприпустимо малою: 56% бюджетного фінансування було 

спрямовано на фундаментальні дослідження, 43,5% – на прикладні ДіР і менше 

0,5% – на науково-технічні розробки.  

Обсяг фінансування ДіР за пріоритетними напрямами розвитку науки і 

техніки за рахунок коштів загального фонду державного бюджету у 2014 р. 

становив 353,96 млн. грн. (96% від загального обсягу фінансування ДіР). 

У розрізі напрямів фінансування найбільші частки видатків у загальному 

обсязі фінансування ДіР за пріоритетними напрямами у звітному році було 

спрямовано на фундаментальні дослідження – 206,37 млн. грн. (58,30%) та на 

прикладні дослідження і розробки – 147,24 млн. грн. (41,60%). 

 Аналіз фінансування ДіР за 2014 р. у розрізі пріоритетних напрямів 

розвитку науки і техніки у 2014 р. свідчить, що найбільший обсяг видатків 

(58,30% від обсягу фінансування робіт за усіма пріоритетними напрямами) було 

спрямовано на роботи за пріоритетним напрямом "Фундаментальні наукові 

дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, 

соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для 

забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку 

суспільства і держави" (далі – "Фундаментальні наукові дослідження").  

Основним джерелом фінансування діяльності державних ВНЗ в сучасних 

умовах залишаються кошти державного та місцевих бюджетів, що 

спрямовуються на підготовку фахівців у межах державного замовлення та 

проведення науково-дослідних робіт. В економічно розвинених країнах одним 

із головних фінансових інструментів науково-технічної та інноваційної 

політики та основною формою прямої державної підтримки інноваційної 

діяльності залишається бюджетне фінансування.  
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Загальні видатки державного бюджету України у 2014 р., спрямовані 

на фінансування наукової сфери за 56 бюджетними програмами 32 головних 

розпорядників бюджетних коштів – замовників наукових робіт, становили: 

 за планом – 5598,28 млн. грн., у т.ч. 4118,04 млн. грн. або 73,6% за 

рахунок загального фонду; 1480,24 млн. грн. або 26,4% – спеціального фонду; 

 профінансовано – 5278,52 млн. грн., з них із загального фонду – 4085,26 

млн. грн. (77,4% від запланованого обсягу), спеціального – 1193,26 млн. грн. 

(22,6%). 

Аналіз розподілу загального обсягу фінансування наукової сфери за 

розпорядниками бюджетних коштів свідчить, що найбільші обсяги видатків на 

фінансування наукової сфери мали п’ять розпорядників бюджетних коштів – 

усього на них припало майже 88% видатків (4639,55 млн. грн.). 

Видатки на науку за рахунок загального фонду у розрізі бюджетних 

програм розподілені таким чином: 

– 57,20% коштів витрачено на проведення фундаментальних досліджень, 

прикладних наукових і науково-технічних розробок, виконання робіт за 

державними цільовими програмами, підготовку наукових кадрів, фінансову 

підтримку розвитку наукової інфраструктури та наукових об'єктів, що 

становлять національне надбання, забезпечення діяльності наукових бібліотек, 

НАН: КПКВК 6541030 – 2336,78 млн. грн.; 

– 9,90% – на фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-

технічні розробки, підготовку наукових кадрів, фінансову підтримку технічного 

забезпечення наукових установ, розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, 

що становлять національне надбання, НААН: КПКВК 6591060 – 404,34 млн. 

грн.; 

– 7,05% – на фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-

технічні розробки, підготовку наукових кадрів, фінансову підтримку наукової 

інфраструктури та наукових об'єктів, що становлять національне надбання, 

МОН: КПКВК 2201040 – 288,02 млн. грн.; 

– 5,73% – на фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-

технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами у 
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сфері профілактики і лікування хвороб людини, підготовку наукових кадрів, 

фінансову підтримку об'єктів, що становлять національне надбання, НАМН: 

КПКВК 6561040 – 234,20 млн. грн.; 

– 2,70% – на фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-

технічні розробки, підготовку наукових кадрів, фінансову підтримку об'єктів, 

що становлять національне надбання; КПКВК 6551030 – 110,15 млн. грн. 

Таким чином, близько 82,58% видатків на науку за рахунок загального 

фонду витрачено в рамках 5 бюджетних програм (у 2013 р. – 78%). 

Кошти загального фонду за напрямами бюджетного фінансування науки 

розподілялися таким чином: 

на дослідження і розробки (далі – ДіР) у цілому припало 89,8% (2013 р. – 

89,4%) від загального обсягу бюджетного фінансування науки, зокрема: 

фундаментальні дослідження – 58,58% (2013 р. – 54,5%), прикладні 

дослідження і розробки – 30,04% (2013 р. – 29,7%), дослідження і розробки за 

ДЦНТП – 1,05% (2013 р. – 3,5%), роботи за державним замовленням (розробки 

найважливіших новітніх технологій) – 0,04% (2013 р. – 0,9%), міжнародні 

програми і проекти наукового й науково-технічного співробітництва – 0,09% 

(2013 р. – 0,8%); 

В Україні загальний обсяг бюджетних витрат на ДіР у 2014 р. становив 

4728,91 млн. грн., з них 77,6% за рахунок загального фонду (рис. 2.11). 

Обсяг бюджетних витрат на виконання ДіР у 2014 р. у відсотках ВВП 

становив 0,30%, частка фінансування ДіР, виконаних за рахунок загального 

фонду – 0,23% ВВП. 

Найбільші частки коштів загального фонду на ДіР у 2014 р. виділено на 

фінансування НАН – 60,21% (2013 р. – 56,74%), НААН – 10,57% (2013 р. – 

9,98%), МОН – 10,05% (2013 р. – 10,13%), НАМН – 6,27% (2013 р. – 5,32%). 

Найбільші частки коштів спеціального фонду ДіР, який становить 22,4% 

(2013 р. – 22,6%) у загальному обсязі бюджетного фінансування ДіР, припадали 

на фінансування прикладних досліджень і розробок – 56,2% (2013 р. – 58,8%), з 

яких частка НААН – 30,5%, МОН – 25,5%, НАН – 17,8%, та фундаментальних 

досліджень – 37,9% (2013 р. – 41,2%), з них НАН – 99,1%. 
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На виконання ДіР за пріоритетними напрямами розвитку науки і 

техніки витрачено 3439,36 млн. грн. (або 93,8% від обсягу фінансування ДіР за 

рахунок загального фонду держбюджету), з них 69,6% – на роботи за 

пріоритетним напрямом "Фундаментальні наукові дослідження з найбільш 

важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, 

суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення 

конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави". 

Аналіз показників фінансування ДіР за рахунок усіх джерел свідчить, що 

частка фінансування ДіР за рахунок загального фонду державного бюджету у 

2014 р. становила 38,7% (2013 р. – 40,4%) проти 33% оптимальних (за 

оптимальною схемою дві третини обсягу фінансування мають припадати на 

кошти замовників), що вказує на недостатній попит на наукову продукцію з 

боку реального сектору економіки та не достатньо ефективну бюджетну 

політику. 

Важливе місце серед джерел фінансування ВНЗ України різних форм 

власності займає цільове фінансування міжнародних організацій. У рамках 

програми Європейського союзу програма «Горизонт-2020» дозволить 

полегшити виконання науково-дослідних та інноваційних робіт і підвищити їх 

ефективність, а також стимулюватиме зростання та більшу зайнятість, 

зважаючи на важливі завдання, які стоять перед нашим суспільством. 

Назва нової програми ЄС з фінансування досліджень та інновацій - «Горизонт-

2020» - відображує прагнення забезпечити розвиток нових ідей, економічне 

зростання й робочі місця на майбутнє. 

Програма «Горизонт-2020» об’єднує всі існуючі програми ЄС з 

фінансування досліджень та інновацій, включаючи Рамкову програму з 

досліджень, Рамкову програму з конкурентоспроможності та інновацій і 

діяльність Європейського інституту інновацій і технологій («ЕІТ»). 

Програма «Горизонт-2020» має ряд нових рис, які дозволяють їй 

відповідати цілям сприяння економічному розвитку та вирішувати соціальні 

завдання: 
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• значне спрощення фінансування внаслідок спрощення структури 

програми, розроблення єдиного набору правил, скорочення бюрократичної 

тяганини завдяки простій схемі відшкодування витрат, запровадження єдиного 

підходу для учасників, скорочення роботи з паперами під час підготування 

пропозицій, рідшого проведення перевірок та аудитів із загальною метою 

зменшити середній час на видання гранта; 

• інтеграція досліджень та інновацій завдяки забезпеченню 

безперешкодного та узгодженого фінансування від ідеї до виходу на ринок; 

• збільшення підтримки інновацій та діяльності, наближеної до ринку, 

що веде до прямого економічного стимулювання; 

• зосередження на розвитку бізнес-можливостей, враховуючі суспільні 

завдання; 

• надання більших можливостей новим учасникам і молодим 

перспективним науковцям для просування своїх ідей та одержання 

фінансування. 

Програма «Горизонт-2020» зосередить основне фінансування на трьох 

пріоритетних напрямках: передова наука, лідерство у промисловості, суспільні 

виклики (рис. 2.12). 

 

Рис. 2. 12. Структура фінансування за Програмою «Горизонт-2020» 

Джерело: [126]. 
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Щодо вищої освіти, то цей напрямок підвищить рівень досконалості 

європейської наукової бази та підтримає стабільний потік досліджень світового 

рівня для забезпечення довготривалої конкурентоспроможності Європи. Цей 

напрямок полягає у підтримці найкращих ідей, розвитку талантів в Європі, 

наданні науковцям доступу до пріоритетної дослідної інфраструктури і зробить 

Європу привабливим місцем для найкращих учених у світі. Це дозволить: 

підтримувати найбільш талановитих і креативних осіб та їхні групи, які 

займаються передовими дослідженнями на передньому рубежі науки, 

базуючись на успіху діяльності Європейської ради з наукових досліджень; 

фінансувати співпрацю в дослідженнях для відкриття нових та перспективних 

галузей наукових досліджень і інновацій через підтримку Майбутніх та 

новітніх технологій (FET, МНТ); забезпечувати дослідників відмінними 

можливостями для навчання та кар’єрного зростання за допомогою фонду 

Марії Склодовської-Кюрі; забезпечувати підтримку європейської дослідної 

інфраструктури світового класу (включаючи електронну інфраструктуру), до 

якої матимуть доступ усі науковці в Європі та за її межами. 

 Зважаючи на поточний стан економіки України, суттєвого збільшення 

видатків на освіту з державного бюджету у найближчі роки очікувати не варто. 

Отже, недостатнє фінансове забезпечення вищих навчальних закладів в Україні 

з боку держави та інші згадані проблеми, зумовлюють пошук альтернативних 

джерел фінансування, до яких варто віднести:  

– плату за навчання або збори на відшкодування витрат на проживання 

та харчування, це джерело широко використовується у країнах з перехідною 

економікою, а також і українськими ВНЗ, що надають послуги платного 

навчання в межах ліцензійних обсягів;  

– створення фондів цільового капіталу. Ці фонди формуються із по- 

жертвувань випускників вузу, підприємств, організацій; інвестуються у 

фінансові активи, а на фінансування використовується лише дохід від 

інвестицій. Формування та використання фондів найбільш поширене у США та 

Великобританії, а в Україні сьогодні існує лише 2 ендаумент-фонди у вищій 

освіті, а їхні обсяги є досить малі; 
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– підвищення конкуренції у сфері наукових досліджень і розробок у 

навчальних закладах шляхом спрямування додаткових бюджетних коштів на 

виконання проектів наукових досліджень і розробок, що відбиратимуться на 

конкурсній основі в рамках виконання державних наукових і науково-

технічних програм, державного замовлення на створення новітніх технологій, а 

також грантового фінансування; 

–  оптимізації системи бюджетних наукових освітніх установ з 

урахуванням результатів їх атестації на основі незалежного оцінювання 

наукових результатів, кадрового та матеріально-технічного потенціалу; 

–  забезпечення незалежної наукової і науково-технічної експертизи 

проектів, що подаються на фінансування за рахунок коштів державного 

бюджету, розширення практики залучення до експертизи провідних іноземних 

експертів; 

–  спрощення процедур державних закупівель робіт з виконання 

наукових досліджень і розробок та процедур отримання грантів на виконання 

досліджень і розробок від міжнародних організацій; 

–  розмежування функцій адміністративного та освітнього управління у 

бюджетних освітніх установах; 

–  застосування економічних стимулів для суб’єктів підприємницької 

діяльності щодо здійснення ними інвестицій, пов’язаних із забезпеченням 

проведення наукових досліджень і розробок в навчальних закладах. 

Ґрунтовний аналіз тенденцій фінансового забезпечення СЗВО в Україні 

дозволяє стверджувати, що враховуючи сучасні тенденції розвитку економіки 

держави, суттєвого збільшення видатків на освіту з державного бюджету у 

найближчі роки очікувати не варто. Отже, недостатнє фінансове забезпечення 

ВНЗ з боку держави зумовлює необхідність пошуку інших шляхів, насамперед 

забезпечення ефективного використання наявних бюджетних коштів, 

використання альтернативних джерел фінансування, залучення зарубіжних 

партнерів для інвестицій, участі у міжнародних програмах (наприклад, 

програма ЄС «Горизонт-2020»), впровадження результатів наукових 
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досліджень і розробок відповідно до потреб реального сектору економіки та 

суспільства держави. 

Саме тому одним із пріоритетів під час здійснення реформи СЗВО в 

Україні повинна стати трансформація її економічних засад, включаючи 

оптимізацію використання коштів та впровадження прозорих фінансово-

економічних механізмів цільового накопичення та адресного використання 

коштів, які потрібні для реалізації конституційних прав усіх категорій громадян 

держави на освіту в повному обсязі. 

Отже, сьогодні фінансове забезпечення вищої школи в Україні є 

незбалансованим та не відповідає сучасним вимогам. В результаті ослаблення 

державної підтримки Україна втрачає передові позиції щодо рівня освіченості 

громадян, відбуваються скорочення масштабів і зниження якості підготовки й 

ефективності використання науково-педагогічних кадрів, помітно погіршилися 

умови для творчої роботи вчених та викладачів, а також реальні бюджетні 

асигнування на вищу освіту не відповідають вимогам і нормам законів України.  

Тому з метою стабілізації галузі, необхідно вжити заходи щодо 

збільшення та диверсифікації фінансування вищої освіти в Україні, а відтак 

удосконалити науково-методичне забезпечення освітнього процесу та створити 

умови для проведення фундаментальних та прикладних досліджень у ВНЗ, які в 

свою чергу виступатимуть додатковим джерелом фінансування, довести 

фінансування освіти до 10% від ВВП; посилити контроль уряду за виконанням 

у повному обсязі норм Конституції України, вимог законів України «Про 

освіту» і «Про вищу освіту» та інших нормативно-правових актів, що 

стосуються сфери вищої освіти, щоб не допустити безконтрольної 

комерціалізації вищої освіти та активізувати пошук альтернативних джерел 

фінансування ВНЗ, тобто інвесторів, зацікавлених у сучасній вищій освіті. 
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2.3. Оцінювання інтегрального індексу інноваційного розвитку 

системи закладів вищої освіти на мезорівні   

 

В контексті підвищення ефективності регулювання СЗВО в Україні в 

умовах децентралізації управління та розширення автономії ВНЗ вагоме 

значення має реалізація диверсифікованого підходу щодо інноваційного 

розвитку СЗВО за регіонами. Для практичної реалізації методики інтегральної 

оцінки рівня інноваційного розвитку системи закладів вищої освіти необхідно, 

перш за все, провести обґрунтування системи показників, за якими буде 

здійснено оцінку результатів діяльності регіонів; здійснюється збір 

статистичної інформації, необхідної для розрахунку цих показників; 

формується матриця початкових даних, до якої заносяться всі показники, що 

характеризують діяльність кожного регіону у спектрі оцінки рівня 

інноваційного розвитку системи закладів вищої освіти.  

З цією метою у роботі здійснено інтегральну оцінку рівня інноваційного 

розвитку СЗВО за регіонами України у розрізі наступних складових: кількісний 

та якісний склад кадрового забезпечення ВНЗ; стан організаційного та 

навчально-методичного забезпечення ВНЗ; рівень науково-дослідної роботи; 

підготовка фахівців вищої кваліфікації; кількісні та якісні характеристики 

студентів ВНЗ; якість робочих місць та працевлаштування випускників ВНЗ 

(рис. 2.13, Додатки Д - К).  

Так, перший блок показників, які характеризують кількісний та якісний 

склад кадрового забезпечення показав, що найкраща ситуація склалася  в таких 

областях як Київська (0,73), Запорізька (0,66) та Рівненська (0,63). Це пов’язано 

з тим, що, наприклад, лише кількісний рівень забезпечення професорсько-

викладацьким складом в цих областях та в м. Києві становить близько 43% від 

загальної кількості.  
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Рис. 2.13. Схема показників інтегрального оцінювання рівня інноваційного розвитку СЗВО України 
Джерело: складено автором. 
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- Співвідношення чисельності педагогічних працівників до загальної  чисельності викладацького складу, % 

- Співвідношення чисельності науково-педагогічних працівників до загальної чисельності викладацького складу, %          

- Співвідношення працівників, які працюють у штаті та без зарахування у штат, % 

- Число студентів у розрахунку на одного професора, осіб 

- Число студентів у розрахунку на одного доцента, осіб 

 

- Кількість студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації у розрахунку на 10 000 населення, од. 

- Відношення чисельності студентів, яких прийнято на початковий цикл навчання до чисельності випущених 

студентів з ВНЗ, % 

- Кількість випускників, які отримали направлення на роботу у відношенні до кількості випущених студентів, % 

- Кількість студентів-переможців студентських олімпіад Всеукраїнського рівня в регіонів до загальної чисельності 

студентів, % 

- Чисельність студентів, які отримують стипендію по відношенню до загальної чисельності студентів, % 

- Співвідношення чисельності студентів, що навчається на державному замовленні до загальної чисельності 

студентів, % 

- Співвідношення чисельності студентів, що отримують стипендію до загальної чисельності студентів, що 

навчаються на державному замовленні % 

 

БЛОК №1 – КІЛЬКІСНИЙ ТА ЯКІСНИЙ СКЛАД КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
- Співвідношення кількості ВНЗ, які мають бібліотеку до загальної кількості ВНЗ, % 

- Співвідношення кількості ВНЗ, які мають бібліотечних пункт до загальної кількості ВНЗ, % 

- Загальна кількість читачів до загальної чисельності студентів, % 

- Число примірників на 1000 студентів, од 

 

 

БЛОК №2 – СТАН ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНЗ 

 

- Чисельність виконавців наукових та науково-технічних робіт з науковими 
ступенями, % до загальної кількості виконавців. 
- Фінансування наукових та науково-технічних робіт за рахунок коштів 

 замовників, % до загального обсягу фінансування.  

- Частка прикладних досліджень у загальному обсязі виконаних наукових та 

науково-технічних робіт, %. 

- Кількість друкованих робіт з розрахунку на одного наукового працівника, од. 

 

БЛОК №4 –  ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 
- -  Співвідношення закладів, що мають аспірантуру до загальної кількості ВНЗ, % 

- - Кількість аспірантів на кінець року з розрахунку на 1 заклад, що здійснює підготовку 
аспірантів, осіб. 
- - Відношення кількості прийому аспірантів до кількості випущених аспірантів, %  
- - Співвідношення закладів, що мають докторантуру до загальної кількості ВНЗ, % 

- - Кількість докторантів на кінець року з розрахунку на 1 заклад, що здійснює підготовку 
докторантів, осіб 

- - Відношення кількості прийому докторантів до кількості випущених докторантів, % 

- - Співвідношення чисельності прийому аспірантів та докторантів до загальної 
чисельності студентів, %; 
- - Співвідношення чисельності прийому аспірантів та докторантів на 10 000 населення. 

 

БЛОК №6 –  ЯКІСТЬ РОБОЧИХ МІСЦЬ ТА МОЖЛИВІСТЬ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ БЛОК №5 –  КІЛЬКІСНА ТА ЯКІСНА СКЛАДОВА СТУДЕНТІВ 

 

 

 

 

 

                                                             СТИМУЛЯТОРИ                                                                                                              ДЕСТИМУЛЯТОРИ 

- Відношення середньомісячної заробітної плати працівників в регіоні до країни, грн. 
- Співвідношення кількості промислових підприємств, що впроваджували інновації до загаль- ної 
кількості промислових підприємств, % 

- Співвідношення кількості промислових підприємств, що впроваджували організаційні та 
маркетингові інновації до загальної кількості промислових підприємств, % 

- Співвідношення кількості промислових підприємств, що реалізували інноваційну продукцію  до 
загальної кількості промислових підприємств, % 

- Кількість впроваджених нових технологічних процесів на промислових підприємствах з 
розрахунку на одне промислове підприємство, од 

- Кількість найменувань впроваджених інноваційних видів продукції на промислових 
підприємствах з розрахунку на одне промислове підприємство, од 

- Кількість підприємств, що реалізували інноваційну продукцію за межі України до загальної 
кількості підприємств, що реалізували інноваційну, % 

- Кількість придбаних нових технологій (технічних досягнень) за межами України до загальної 
кількості придбаних нових технологій в Україні, % 

- Кількість переданих нових технологій (технічних досягнень) за межами України до загальної 
кількості переданих нових технологій в Україні, % 

-  

- Ступінь зносу 
основних засобів, % 

 

БЛОК №3 –  НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 
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Найгірша ситуація склалася в Івано-Франківській, Одеській та 

Харківській областях. Там, відповідно, спостерігаємо досить низький рівень 

забезпечення професорсько-викладацьким складом, що у свою чергу можна 

пояснити значною чисельністю викладацького складу, що не мають, 

відповідно, наукових ступенів та вчених звань, а також наявністю значної 

кількості приватних вищих навчальних закладів, для яких і притаманне 

вищесказане (рис. 2.14).  
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Рис. 2.14. Оцінка показників стану кількісного та якісного складу 

кадрового забезпечення ВНЗ України в 2014 році 

Джерело: складено автором за даними [124, с. 23, 25, 90, 94]  

Другий блок показників відображає стан організаційного та навчально-

методичного забезпечення ВНЗ. Зокрема, найвищий рівень забезпечення 

викладачів та студентів необхідним організаційним та навчально-методичним 

матеріалом характерний для таких областей як Хмельницька (0,58), Одеська 

(0,57) та Харківська (0,55) (рис. 2.15). 
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Рис. 2.15. Оцінка показників стану організаційного та навчально-

методичного забезпечення ВНЗ України в 2014 році 

 

Джерело: складено автором за даними [124, с.20, 25, 100] 

 

 

Загалом, показники стану науково-дослідної роботи ВНЗ по Україні 

досить різняться. Найефективніше науково-дослідна робота в межах системи 

закладів вищої освіти здійснюється в Чернівецькій, Полтавській та Харківській 

областях (рис. 2.16). 
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Рис. 2.16. Оцінка показників стану науково-дослідної роботи ВНЗ 

України в 2014 році 

 

Джерело: складено автором за даними [124, с. 39, 84, 118, 132] 

 

Стан науково-дослідної роботи ВНЗ формує передумови для необхідності 

здійснення успішної підготовки наукових кадрів. Ситуація яка склалася в 2014 

році по даній групі показників зумовлена тим, що в Україні більшість регіонів 

не пристосовані до здійснення підготовки наукових працівників або їх кількість 

є незначною. Лідерами у підготовці наукових працівників є м. Київ (0,71), 

Харківська (0,47) та Вінницька (0,46) області, що демонструє інтегральний 

показник четвертого блоку (рис. 2.17). 
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Рис. 2.17. Оцінка показників підготовки наукових працівників в межах 

регіонів України в 2014 році 

 

Джерело: складено автором за даними [124, с. 20, 25; 109, с. 17, 22] 

 

 

Оцінку компоненти кількісної та якісної складової студентів відображає 

п'ятий блок показників інтегральної оцінки. Найвищий показник спостерігаємо 

в Кіровоградській, Чернігівській та Київській областях. Найнижчі показники 

притаманні Хмельницькій та Запорізькій областям (рис. 2.18). 
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Рис. 2.18. Оцінка показників кількісної та якісної складової студентів 

в межах регіонів України в 2014 році 

Джерело: складено автором за даними [115, с. 212; 124; с. 23, 44, 56, 72, 84; 126; 108] 

 

Якість робочого місця та можливість працевлаштування це один з 

аргументів вибору того чи іншого регіону для вступу у ВНЗ. Тому, з огляду на 

це, показники  в блоці шість є вкрай важливими в межах аналізу ефективності 

надання освітніх послуг ВНЗ України. Як можемо спостерігати, найбільш 

прогресивними та інноваційно налаштованими є підприємства з робочими 

місцями в таких областях як: м. Київ (0,60), Запорізька (0,53) та Харківська 

(0,53). Найменший ефект для опановування практичних навичок на робочих 

місцях майбутні фахівці можуть отримати в Хмельницькій та Закарпатській 

областях (рис. 2.19). 
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Рис. 2.19. Оцінка показників  стану якості робочих місць та 

можливості працевлаштування в межах регіонів України в 2014 році 

Джерело: складено автором за даними [115, с. 258; 109, с. 165, 181, 182, 187, 189, 197, 201; 

183, с. 367]  

 

Вирахуване середнє значення по кожному блокові показників дає 

можливість розрахувати загальну інтегральну оцінку дослідження (табл. 2.13). 

З метою визначення інтегрального індексу рівня інноваційного розвитку 

системи закладів вищої освіти України є доцільним здійснення оцінки вагових 

значень кожної зі складових, що безпосередньо входять до результуючого 

інтегрального показника, використовуючи; метод експертних оцінок [2, с. 190]. 

Щоб визначити вагові коефіцієнти було обрано метод прямої розстановки 

та сформовано групу з десяти експертів – керівників та провідних фахівців 

Міністерства освіти і науки України, вищих навчальних закладів різних 

регіонів України, що мають досвід роботи на посаді не менше п’яти років. 
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Таблиця 2.13 

Інтегральна оцінка рівня інноваційного розвитку  

системи закладів вищої освіти України  

Регіони країни 

Середнє значення блоку показників 

Інтегральна 

оцінка 

Блок 1 Блок 2 Блок 3 Блок 4 Блок 5 Блок 6  

Вінницька  0,42 0,43 0,49 0,46 0,41 0,24 0,41 

Волинська  0,40 0,30 0,43 0,43 0,43 0,25 0,37 

Дніпропетровська  0,57 0,40 0,51 0,32 0,49 0,23 0,42 

Житомирська  0,44 0,39 0,53 0,33 0,48 0,28 0,41 

Закарпатська  0,37 0,45 0,45 0,36 0,41 0,16 0,37 

Запорізька  0,66 0,46 0,41 0,38 0,19 0,53 0,44 

І.-Франківська 0,26 0,31 0,45 0,43 0,35 0,53 0,39 

Київська  0,73 0,35 0,46 0,40 0,52 0,30 0,46 

Кіровоградська  0,38 0,48 0,37 0,23 0,70 0,28 0,41 

Львівська 0,33 0,52 0,55 0,45 0,38 0,28 0,42 

Миколаївська 0,50 0,11 0,35 0,33 0,48 0,28 0,34 

Одеська 0,30 0,57 0,50 0,39 0,40 0,30 0,41 

Полтавська  0,50 0,34 0,64 0,28 0,39 0,25 0,40 

Рівненська 0,63 0,39 0,51 0,24 0,43 0,30 0,42 

Сумська 0,52 0,48 0,41 0,40 0,45 0,46 0,45 

Тернопільська 0,37 0,44 0,52 0,27 0,47 0,35 0,40 

Харківська  0,29 0,55 0,59 0,47 0,47 0,53 0,48 

Херсонська 0,42 0,31 0,44 0,39 0,31 0,38 0,38 

Хмельницька 0,60 0,58 0,50 0,30 0,31 0,19 0,41 

Черкаська 0,55 0,51 0,46 0,36 0,43 0,27 0,43 

Чернівецька 0,38 0,44 0,84 0,37 0,48 0,30 0,47 

Чернігівська 0,54 0,54 0,42 0,17 0,54 0,39 0,43 

м. Київ 0,34 0,31 0,57 0,71 0,43 0,60 0,49 

 

Джерело: розраховано автором. 

 

За методом прямої розстановки були одержані відповідні вагові 

коефіцієнти для компонент інтегральної оцінки. 

Статистична обробка надійності результатів експертного оцінювання 

потребує обчислення ступеня узгодженості думок експертів, мірою якої слугує 

коефіцієнт конкордації, який є доцільним розрахувати за допомогою програми 

STATISTICA 6.0. В результаті розрахунків, коефіцієнт конкордації Кендалла 

дорівнює 0,78, що може свідчити про досить високий ступінь узгодженості 

думок експертів щодо значущості обраних компонент. 
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Інтегральна оцінка в цілому (табл. 2.13) дозволяє зробити висновки про 

суттєву диференціацію регіонів країни за більшістю досліджуваних показників 

(рис. 2.20). Чим вищий показник інтегральної оцінки, тим ефективніше 

здійснюється підготовка майбутніх спеціалістів та створюються умови для 

комерціалізації науково-дослідної роботи.  
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Рис. 2.20. Інтегральна оцінка рівня інноваційного розвитку  системи 

закладів вищої освіти України  в 2014 році 

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України. 

 

Крім того, для більшої інформативності отриманих результатів 

пропонується поділити регіони за рівнем інноваційного розвитку системи 

закладів вищої освіти України на групи. Приблизна кількість інтервалів (груп) 

може бути визначена за формулою: k =√ N , де N - число дослідів чи вимірів 

величини. 

Отже, доцільно виокремити п’ять груп регіонів ( k =√23 =5). Для 

визначення ширини інтервалу використовуємо таку залежність (ширину 

інтервалів приймаємо рівною): h =R /k , де R - різниця між максимальним та 

мінімальним значеннями. Отже, h =(0,49 — 0,34)/5=0,03. Тоді межі інтервалів 

становлять відповідно: 0,34-0,37, 0,37-0,40, 0,40-0,43, 0,43-0,46, 0,46-0,49. 

Оскільки межі інтервалів збігаються, то для виключення невизначеності 

віднесення межових значень ознаки до той чи іншої групи використовуємо 
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правило: ліве число не включає в себе значення ознаки, праве —включає. Всі 

інтервали у даному випадку будуть закритими.  

Тоді за рівнем інноваційного розвитку системи закладів вищої освіти 

регіони України можна згрупувати таким чином: 

- найнижчий (0,34...0,37): Миколаївська область - низький рівень 

організаційно-методичного забезпечення; низький рівень фінансування 

науково-дослідних робіт; низький рівень охоплення підготовкою наукових 

працівників; низький рівень впровадження інноваційної діяльності, передових 

технологій  промисловими підприємствами; високий рівень зносу основних 

засобів підприємств регіону; 

- низький (0,37...0,40): Закарпатська, Волинська, Херсонська, Івано-

Франківська області – низький рівень забезпечення професорсько-

викладацьким складом, які мають наукові ступені та вчені звання; низький 

рівень фінансування науково-дослідних робіт; недостатній рівень забезпечення 

організаційно-методичною літературою; низький рівень охоплення 

підготовкою наукових працівників; низький рівень впровадження інноваційної 

діяльності, передових технологій промисловими підприємствами; високий 

рівень зносу основних засобів підприємств; 

- середній (0,40...0,43): Полтавська, Тернопільська, Кіровоградська,  

Вінницька, Житомирська, Одеська, Хмельницька, Рівненська, Львівська, 

Дніпропетровська області – відносно невелике навантаження на 1 студента 

викладачами з науковим ступенем; незначний обсяг фінансування науково-

дослідних робіт; чисельність виконавців наукових та науково-технічних робіт з 

науковими ступенями є незначною; значний рівень охоплення підготовкою 

наукових працівників; рівень впровадження інноваційної діяльності та 

передових технологій промисловими підприємствами є середнім; високий 

рівень зносу основних засобів підприємств; 

- високий (0,43...0,46): Черкаська, Чернігівська, Запорізька, Сумська 

області – рівень забезпечення професорсько-викладацьким складом вище 

середнього; обсяг фінансування науково-дослідних робіт вище середнього; 
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достатній рівень забезпечення організаційно-методичною літературою; 

достатній рівень охоплення підготовкою наукових працівників; достатній 

рівень впровадження інноваційної діяльності, процесів, передових технологій 

промисловими підприємствами; високий рівень зносу основних засобів 

підприємств, середньомісячна заробітна плата на регіональному ринку праці є, 

порівняно, високою; 

- найвищий (0,46...0,49): Київська, Чернівецька, Харківська області та 

м. Київ – рівень забезпечення професорсько-викладацьким складом є найвищим 

серед регіонів України; обсяг фінансування науково-дослідних робіт є 

достатнім, у порівнянні; досить високий рівень забезпечення організаційно-

методичною літературою; рівень охоплення підготовкою наукових працівників 

є найвищим серед регіонів України; рівень впровадження інноваційної 

діяльності, процесів, передових технологій промисловими підприємствами 

присутній і є найвищим по України, але показник є не достатнім загалом; 

високий рівень зносу основних засобів підприємств, середньомісячна заробітна 

плата на регіональному ринку праці вище середнього по країні. 

За результатами оцінки запропоновано заходи регуляторного впливу для 

забезпечення стратегічних потреб національної економіки (табл. 2.14).  

Таблиця 2.14 

Результати інтегральної оцінки рівня інноваційного розвитку СЗВО 

за регіонами України у 2014 році та запропоновані заходи регуляторного 

впливу 

Група регіонів Пропоновані заходи 

Найнижчий (0,34...0,37): 
Миколаївська область  

сприяння покращенню організаційно-методичного забезпечення, поповненню 
бібліотечних фондів; створення сприятливих умов для залучення 
професорсько-викладацького складу до грантової участі на фінансування 
науково-дослідної роботи; залучення підприємств до впровадження 
інноваційної діяльності та передових технологій; удосконалення форм, 
напрямів, і важелів державної підтримки відтворення матеріально-технічної 
бази підприємств регіону; реформування амортизаційної політики в 
інвестиційному напрямі 

Низький (0,37...0,40): 
Закарпатська, Волинська, 

Херсонська, Івано-
Франківська області 

реалізація кадрової політики вищих навчальних закладів щодо поліпшення 
якісного складу науково-педагогічних кадрів, постійне підвищення рівня їх 
кваліфікації та професійної компетентності; залучення коштів на формування 
належного рівня організаційно-методичного забезпечення; створення 
відповідних інституцій з підготовки наукових працівників; перегляд напрямів 
використання амортизаційного фонду 
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Продовження табл. 2.14 

Середній (0,40...0,43): 
Полтавська, 

Тернопільська, 
Кіровоградська,  

Вінницька, Житомирська, 
Одеська, Хмельницька, 
Рівненська, Львівська, 

Дніпропетровська області 

оптимізація обсягів прийому на навчання, активне посилення 
профорієнтаційної роботи, розширення ступеневої підготовки фахівців; 
заохочення професорсько-викладацького складу до здійснення науково-
дослідної роботи; створення умов та поширення інформації щодо грантової 
підтримки таких досліджень за кордоном; сприяння встановленню кооперації 
ВНЗ з підприємствами з метою активізації інноваційної діяльності та 
впровадження передових технологій; стимулювання використання 
амортизаційного фонду для інвестицій у розвиток ВНЗ 

Високий (0,43...0,46): 
Черкаська, Чернігівська, 

Запорізька, Сумська 
області 

забезпечення розвитку наукової діяльності з наближенням її рівня до 
параметрів дослідницького ВНЗ, залучення фінансування; активізація 
створення репозитаріїв інформаційних фондів; сприяння реалізації наукових 
розробок шляхом впровадження державної підтримки, встановлення прямих 
контактів з підприємствами, які мають потреби в таких розробках 

Найвищий (0,46...0,49): 
Київська, Чернівецька, 
Харківська області та 

м. Київ 

забезпечення участі професорсько-викладацького складу у різного роду 
дослідженнях за кордоном, сприяння їх академічній мобільності; забезпечення 
активізації процесу академічної мобільності студентів; заохочення ВНЗ до 
впровадження моделей якості з метою поліпшення їх діяльності та входження 
в міжнародні рейтингові системи; створення сприятливих умов для 
виникнення дослідницьких центрів, поширення інноваційних кластерів 

Джерело: складено і розраховано автором за даними Державної служби статистики 

України.  

 

Запровадження даних рекомендацій щодо інноваційного розвитку СЗВО 

за регіонами України дозволить забезпечити підвищення ефективності 

функціонування ВНЗ, подолання існуючих територіальних асиметрій та 

підвищення конкурентоспроможності економіки України у світовому просторі. 

 

Висновки до розділу 2 

 

У другому розділі дисертаційного дослідження визначено основні 

тенденції розвитку СЗВО України, досліджено динаміку формування попиту і 

пропозиції на ринку освітніх послуг, здійснено аналіз фінансового забезпечення 

ВНЗ, проведено інтегральну оцінку рівня інноваційного розвитку СЗВО за 

регіонами України. На підставі проведеного аналізу зроблено такі висновки: 

1. Визначено, що незважаючи на те, що за більшістю показників 

інноваційного розвитку СЗВО в контексті міжнародних порівнянь Україна в 

рейтинговій оцінці характеризується рівнем  вище середнього, проте, основними 

тенденціями є: зниження чисельності студентів в останні роки; зменшення 

частки осіб, що навчаються на комерційній основі; зниження питомої ваги 
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випускників, які одержали направлення на роботу; зростання частки докторів і 

кандидатів наук серед викладацького складу ВНЗ при відносно низькому рівні їх 

оплати праці; низькі темпи оновлення матеріально-технічної бази ВНЗ; низький 

рівень співпраці ВНЗ з реальним сектором економіки держави. 

2. Констатовано, що результатами інноваційного розвитку СЗВО в 

Україні упродовж останніх років є, з одного боку, зростання питомої ваги 

штатних працівників із вищою освітою в економіці країни, продуктивності праці 

у розрахунку на одного зайнятого з вищою освітою, обсягу ВВП на одну грн. 

державних витрат на вищу освіту, питомої ваги докторів і кандидатів наук. З 

іншого боку – рівень інноваційної активності підприємств залишається доволі 

низьким порівняно з розвинутими країнами світу, а розраховані відносні 

показники обсягу ВВП на одну гривню державних витрат на вищу освіту та 

обсягу реалізованої інноваційної продукції на одного зайнятого з вищою освітою 

за останні 8 років знизилися приблизно удвічі, що не створює відповідних умов 

щодо активізації інноваційного розвитку СЗВО України. 

3. Встановлено основні причини дисбалансу на ринку освітніх послуг 

ВНЗ та ринку праці, а саме: на сучасному етапі здійснюється підготовка фахівців 

за рахунок коштів державного бюджету за багатьма спеціальностями, які не 

відповідають потребам ринку праці економіки України, відсутні обґрунтовані 

прогнози кадрових потреб відповідно до пріоритетів інноваційного розвитку 

держави, низьким є рівень працевлаштування випускників ВНЗ за фахом тощо.  

4. Доведено, що на рівень інноваційного розвитку СЗВО значно впливає 

обсяг її фінансування, який встановлюється у відсотках від ВВП, та ефективність 

використання фінансових ресурсів. І хоча відсоток цього показника в Україні 

відповідає середньосвітовому значенню, проте в абсолютному вимірі наявні 

суттєві відмінності. Так, у розвинених країнах світу витрати на одного студента 

знаходяться на рівні від 9000 до 30000 доларів США, тоді як в Україні вони 

складають лише 3121 доларів США. 

5. Аналіз тенденцій фінансового забезпечення СЗВО в Україні дозволив 

стверджувати, що враховуючи сучасні тенденції розвитку економіки держави, 
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суттєвого збільшення видатків на освіту з державного бюджету у найближчі 

роки очікувати не варто. Отже, недостатнє фінансове забезпечення ВНЗ з боку 

держави зумовлює необхідність пошуку інших шляхів, насамперед забезпечення 

ефективного використання наявних бюджетних коштів, використання 

альтернативних джерел фінансування, залучення зарубіжних партнерів для 

інвестицій, участі у міжнародних програмах (наприклад, програма ЄС 

«Горизонт-2020»), забезпечення ефективного фінансування та впровадження 

результатів наукових досліджень і розробок відповідно до потреб реального 

сектору економіки та суспільства держави. 

6. Здійснено інтегральну оцінку рівня інноваційного розвитку СЗВО за 

регіонами України у розрізі наступних складових: кількісний та якісний склад 

кадрового забезпечення ВНЗ; стан організаційного та навчально-методичного 

забезпечення ВНЗ; рівень науково-дослідної роботи; підготовка фахівців вищої 

кваліфікації; кількісні та якісні характеристики студентів ВНЗ; якість робочих 

місць та працевлаштування випускників ВНЗ. За результатами оцінки 

запропоновано заходи регуляторного впливу, впровадження яких дозволить 

забезпечити подолання існуючих територіальних асиметрій, підвищення 

ефективності функціонування ВНЗ та конкурентоспроможності економіки 

України у світовому просторі. 

 

Основні результати дисертаційного дослідження, наведені у другому 

розділі, висвітлено у працях автора [62; 64; 67; 71; 74]. 
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РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ  ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

СИСТЕМИ  ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 

3.1. Напрями вдосконалення механізму державного регулювання 

інноваційного розвитку системи закладів вищої освіти в Україні 

 

У період європейської інтеграції України розпочався перехід до 

інноваційної моделі економічного розвитку, основою якої є підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняної економіки за рахунок активізації 

інноваційної функції. Світовий досвід свідчить про високу ефективність 

інноваційного способу розвитку економіки. У цьому процесі головна роль 

належить інноваціям, які базуються на використанні людського 

інтелектуального потенціалу. Саме тому зростає роль інноваційного розвитку 

СЗВО в нашій державі. 

Вища освіта відіграє важливу роль у всіх сферах життя суспільства. 

Найтісніше вона повинна бути пов’язана з ринком праці держави. На 

сьогоднішній день актуальним завданням є вдосконалення механізмів 

регулювання інноваційного розвитку СЗВО, що включає застосування 

сучасних інструментів, методів, концепцій державного управління 

інноваційним розвитком вищої освіти. 

Сучасний підхід до вдосконалення регулювання інноваційного 

розвитку СЗВО передбачає відмову від монополізації адміністративного 

управління  та покращення якості послуг вищої освіти. Роль держави  в 

інноваційному розвитку СЗВО полягає у визначені головних результатів, які 

має отримати держава і суспільство. 

Для діючого механізму регулювання  інноваційного розвитку СЗВО в 

Україні характерна розбалансованість, що обумовлено тривалим 

трансформаційним періодом, за якого не було належною мірою реалізовано 

низку актуальних можливостей у сфері підвищення якості підготовки  
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фахівців, активізації наукової, інноваційної та інших видів діяльності ВНЗ 

відповідно до світових стандартів. Тому механізм державного регуляторного 

впливу на рівень інноваційного розвитку СЗВО потребує глибокої науково-

обґрунтованої трансформації в контексті забезпечення його відповідності 

сучасних реаліями соціально-економічного розвитку держави.  

Зазначений механізм повинен відповідати цільовим орієнтирам 

стратегічних засад інноваційного розвитку держави, галузевих і регіональних 

планів і програм інноваційного розвитку економіки, пріоритетам 

євроінтеграційного курсу нашої країни. Так, проектом Стратегії 

інноваційного розвитку України до 2020 року передбачено необхідність 

здійснення низки системних заходів, спрямованих на вдосконалення 

програмно-цільового механізму реалізації пріоритетних завдань в 

інноваційній сфері. Зокрема, доцільно здійснити ретельний перегляд 

наявного переліку програм як на державному, так і на всіх інших рівнях 

задля визначення їх тематичної актуальності, ступеню відповідності 

пріоритетам, повноти забезпеченості кадровими, фінансовими та іншими 

ресурсами, відпрацьованості механізмів контролю і відповідальності за їх 

виконання. Також має бути здійснено комплексну експертну проблемно-

орієнтовану оцінку програм в контексті їх відповідності визначеним 

пріоритетам із залученням незалежних міжнародних експертів. Системний 

підхід повинен використовуватись як у розробці кожної окремої програми, 

так і у формуванні всього комплексу програм, що має забезпечити 

підвищення синергетичного ефекту від узгодження дій по виконанню 

програм [152]. 

У сучасних умовах організаційно-економічний механізм державного 

регулювання інноваційного розвитку СЗВО повинен базуватися не лише на 

використанні методів державного регуляторного впливу, але й 

використовувати широкий спектр засобів ринкового регулювання, 

саморегулювання, соціального діалогу, державно-приватного партнерства 

(рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Концептуальна схема вдосконалення механізму державного регулювання інноваційного розвитку СЗВО України 
Джерело: розроблено автором.

Цільові орієнтири: відповідність завданням Стратегії 

інноваційного розвитку України до 2020 року, галузевих 

і регіональних планів і програм інноваційного розвитку 

економіки, пріоритетам євроінтеграційного курсу 

Фінансова: 
Вдосконалення підсистем 

розподілу ресурсів, контролю, 

нормування, кредитування, 

державно-приватного 
партнерства у сфері 

фінансування ВНЗ,  зростання 

їх фінансової автономії, 
диверсифікація джерел  

фінансування ВНЗ 

Мета: цілеорієнтоване стратегічне  підвищення 

конкурентоспроможності національної системи 

вищої освіти в умовах формування єдиного 

світового та європейського освітнього простору 

Принципи: стратегічна орієнтованість, 

децентралізація, ефективність, фінансова 

автономія, системність, інноваційність, 

адаптивність, відкритість, синергічність 

Рівні регулювання: міжнародний рівень, 
макроекономічний рівень, мезоекономічний рівень 

мікроекономічний рівень  

Види регулювання: державне, 
ринкове, саморегулювання, соціальний 
діалог, державно-приватне партнерство 

Суб’єкти регулювання: органи державної влади та місцевого 
самоврядування, адміністрація ВНЗ, міжнародні та громадські 

організації, роботодавці 

Функції: регламентуюча, планово-
прогнозна, координуюча, стимулююча, 

організаційна, контрольна 

Методи: прямі та непрямі; 
адміністративні, економічні, 
донорські, морально-етичні 

Важелі: економічні (фінансові), 
законодавчі, організаційні, 

інформаційні, соціальні 

Інструменти: прийняття нормативних актів, 
ліцензування, акредитація, фінансування, 

державне замовлення, перевірки 

С

к

л

а 

д 

о 

в

і 

Організаційна: 
Забезпечення збалансованості 

ринків праці та освітніх послуг, 

працевлаштування випускників 

ВНЗ, оптимізація структури 
спеціальностей, маркетинговий 

аналіз ринку праці, 

впровадження інноваційних 
методів навчання, систем 

управління якістю у ВНЗ 

 

Матеріально-технічна: 
Оновлення та модернізація 

матеріальної бази ВНЗ,  

створення сучасних 

навчальних лабораторій,  
центрів, у т.ч. на базі 

провідних підприємств, 

використання сучасних 
інформаційно-комунікативних 

технологій 

Кадрова: 
Забезпечення кадрових 
потреб ВНЗ у фахівцях 

вищої кваліфікації, 

гідної оплати праці 
науково-педагогічних 

працівників, підвищення 

кваліфікації працівників 
ВНЗ, міжнародний 

обмін, стажування  

Науково-дослідна: 
Залучення ВНЗ до виконання 

інноваційних проектів, 

програм, грантів, у т.ч. 

міжнародних, 
госпрозрахункових,  участь у 

світових рейтингах, 

підвищення цитованості 
вітчизняних науковців, участь 

в інноваційних кластерах 

Міжнародна: 
Стимулювання 

академічної 

мобільності 

викладачів та 
студентів, залучення 

іноземних фахівців, 

експорт освітніх 
послуг, наукова 

співпраця 

Результати: прискорення процесу впровадження інноваційної  моделі економіки в країні за рахунок підвищення конкурентоспроможності системи закладів вищої 
освіти, інтеграції у європейський і світовий освітній та економічний простір, підвищення якості освітніх послуг, підготовки фахівців з вищою освітою відповідно до 

потреб інноваційного розвитку економіки, підвищення ефективності використання бюджетних коштів відповідно до потреб інноваційного розвитку держави 

Визначення ключових показників інноваційного розвитку СЗВО, моніторинг та коригуючий вплив у випадку відхилень від запланованих результатів 
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Основною метою запровадження вдосконаленого механізму є 

цілеорієнтоване  підвищення конкурентоспроможності вітчизняної СЗВО під 

час формування єдиного світового та європейського освітнього простору в 

Україні у довгостроковій перспективі. Для досягнення зазначеної мети слід, у 

першу чергу, дотримуватися принципів стратегічної орієнтованості, 

децентралізації, ефективності, фінансової автономії, системності, 

інноваційності, адаптивності, відкритості, синергічності, зміст яких наведено в 

табл. 3.1. 

Регулювання інноваційного розвитку СЗВО в Україні повинне 

здійснюватися комплексно, включаючи всі рівні – міжнародний, макро-, мезо-

та мікроекономічний, а також види регуляторного впливу: 

– державне регулювання, основна мета якого полягає у створенні 

передумов для інноваційного розвитку СЗВО, законодавчого забезпечення 

даного процесу, визначення умов діяльності ВНЗ відповідно до потреб усіх 

галузей національної економіки; 

– ринкове регулювання –  комерціалізація фінансово-господарської 

діяльності СЗВО, забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців на 

основі визначення поточних і стратегічних потреб ринку праці, формування 

попиту на надання освітніх послуг і виконання наукових досліджень і розробок 

ВНЗ для бізнес-структур; 

– саморегулювання – ефективний менеджмент діяльності ВНЗ, 

запровадження у практику управління сучасних методів і технологій, у тому 

числі систем управління якістю; 

– соціальний діалог –  процес визначення та зближення позицій, 

досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень усіма 

суб’єктами регулювання інноваційного розвитку СЗВО; 

– державно-приватне партнерство – «активне співробітництво між 

державою й територіальними громадами в особі державних органів та органів 

місцевого самоврядування (державними партнерами) та юридичними або 

фізичними особами (приватними партнерами)» [53]. 
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Таблиця 3.1 

Зміст принципів дії вдосконаленого механізму державного регулювання 

інноваційного розвитку СЗВО в Україні 

Принцип Зміст 

стратегічної 

орієнтованості  

Забезпечення як поточних потреб функціонування й розвитку 

СЗВО, так і дотримання ключових стратегічних пріоритетів, чітке 

визначення результатів, яких передбачається досягнути за рахунок 

інноваційного розвитку СЗВО для держави і суспільства у 

довгостроковій перспективі 

децентралізації Перехід від моделі прямого управління з боку держави системою 

вищої освіти в країні директивними методами до регулювання 

діяльності й встановлення контурних рамок функціонування СЗВО 

з використанням методів опосередкованого, стимулюючого впливу, 

надання ширших повноважень у регулювання розвитку СЗВО 

органам місцевого самоврядування  

ефективності Досягнення запланованого економічного й соціального ефекту для 

національної економіки, тобто співвідношення отриманого 

результату і витрат на забезпечення інноваційного розвитку СЗВО  

фінансової 

автономії 

Надання можливості суб’єктам СЗВО самостійно визначати 

напрями й здійснювати фінансову, комерційну, науково-дослідну 

та інші види діяльності, яка не суперечить чинному законодавству, 

а також встановлення їх відповідальності за результативність такої 

діяльності  

системності Розгляд сукупності ВНЗ країни та відповідних територій як цілісної 

системи, яка,  в свою чергу, чинить суттєвий вплив на забезпечення 

інноваційного розвитку держави і суспільства України в цілому 

інноваційності Надання переваги інноваційним формам та методам навчання у 

ВНЗ, утвердження ролі СЗВО як ключового генератора інновацій, 

провідних наукових досліджень і розробок в державі  

адаптивності Швидке пристосування СЗВО до змін у зовнішньому і 

внутрішньому середовищі функціонування в умовах прискорення 

динаміки економічного розвитку на інноваційних засадах 

відкритості Забезпечення сприйнятливості  СЗВО до нових ідей і нововведень, 

активної взаємодії у межах глобалізованого світового й 

європейського освітнього простору 

синергічності Досягнення максимально можливого корисного ефекту за рахунок 

злагодженої взаємодії та активної співпраці СЗВО з іншими з 

суб’єктами (органами державної влади, місцевого самоврядування, 

роботодавцями, міжнародними й громадськими організаціями 

тощо) 
 

Джерело: складено автором. 

 

До найбільш значущих функцій механізму державного регулювання 

інноваційного розвитку СЗВО в Україні віднесені: регламентуюча, планово-
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прогнозна, координуюча, стимулююча, організаційна, контрольна. Слід 

відзначити, що хоча виконання зазначених функцій і здійснюється в державі у 

даний час, проте процес їх реалізації не повною мірою відповідає потребам 

забезпечення інноваційного розвитку як вищої освіти, так і економіки країни в 

цілому у стратегічній перспективі, та потребує відповідних змін (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Напрями вдосконалення реалізації основних функцій механізму 

державного регулювання інноваційного розвитку СЗВО України 

Функція Напрями вдосконалення 

Регламентую-

ча 

Встановлення чітких і прозорих правил, норм і процедур функціонування 

СЗВО, які б відповідали кращій світовій практиці, розмежування функцій, 

прав і обов’язків усіх суб’єктів регулювання діяльності СЗВО, уникнення 

дублювання функцій та неузгодженості у їх виконанні 

Планово-

прогностична  

Здійснення глибокого маркетингового моніторингу кадрових потреб 

ринку праці відповідно до цілей інноваційного розвитку економіки, 

прогнозування тенденцій і перспектив інноваційного розвитку галузей і 

територій та відповідної зміни їх потреб у фахівцях у поточній, 

середньостроковій і стратегічній перспективах, прогнозування попиту на 

професії і спеціальності, трансформації вимог щодо якості  підготовки 

фахівців в умовах інноваційних змін 

Координуюча Забезпечення єдності й узгодженості дій суб’єктів регулювання діяльності 

СЗВО з метою більш ефективного виконання ними встановлених цілей і 

завдань у напрямі активізації інноваційного розвитку економіки країни 

Стимулююча Сприяння прискоренню інноваційного розвитку СЗВО з широким 

застосуванням непрямих, економічних методів, надання відповідних 

стимулів ВНЗ, які демонструють високі результати у сфері впровадження 

інновацій за одночасної підтримки ВНЗ депресивних регіонів, які мають 

для конкретної території важливе соціальне й економічне значення в 

контексті забезпечення їх кадрових потреб 

Організаційна  Удосконалення і формування комплексної багаторівневої структури 

управління СЗВО, яка б дозволяла у визначені терміни досягнути мети 

інноваційного розвитку СЗВО згідно з нагальними потребами і реаліями 

розвитку національної економіки 

Контрольна  Забезпечення стратегічної спрямованості і орієнтації на кінцеві результати 

контрольних функцій держави  

 

Джерело: складено автором. 

Необхідно підкреслити, що підвищення конкурентоспроможності 

національної економіки за рахунок інтенсивних факторів можливе лише за 
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умов кардинальної трансформації державної політики у сфері регулювання 

процесів інноваційного розвитку. Це вимагає формування відповідного 

механізму державного регулювання інноваційного розвитку, який має стати 

невід’ємною частиною національної інноваційної системи та сприяти якісному 

кадровому забезпеченню інноваційної діяльності вітчизняних суб’єктів 

господарювання [94, с. 221-223]. 

Механізм державного регулювання інноваційного розвитку СЗВО 

повинен забезпечувати відповідність вітчизняних ВНЗ характеристикам 

науково-освітніх центрів світового рівня, зокрема: 

– наявність провідних наукових шкіл за пріоритетними напрямами 

розвитку ВНЗ, які отримали світове визнання; 

– інтеграція зі світовими, освітніми, науково-дослідними інноваційними 

центрами у сфері створення принципово ново продукції, послуг і розвитку 

високих технологій; 

– залучення провідних вітчизняних і зарубіжних учених і фахівців до 

участі у пріоритетних сферах освітньої діяльності ВНЗ; 

– підготовка кадрів, які володіють ключовими компетенціями у галузі 

розвитку інноваційної моделі економіки; 

– наявність широкого спектру освітніх програм, якісного навчально-

методичного забезпечення, високотехнологічної лабораторно-практичної бази, 

масштабного і їх змістовного цифрового інформаційного середовища, які б 

забезпечували професійне зростання випускників ВНЗ і їх високу 

конкурентоспроможність на ринку праці; 

– здатність ВНЗ до саморозвитку [41]. 

Тому, вдосконалення державного регулювання інноваційного розвитку 

СЗВО передбачає застосування дуального підходу, спрямованого на 

децентралізацію управління СЗВО та забезпечення автономії ВНЗ – з одного 

боку; а з іншого – на  поліпшення нормативно-правової бази, сприяння 

оновленню основних фондів СЗВО, підвищення якості робочих місць для 

випускників ВНЗ, створення умов для активізації наукової та інноваційної 
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діяльності, впровадження результатів наукових досліджень і розробок у 

виробництво, інтеграції у світовий освітній простір, ефективної взаємодії 

суб’єктів ринків праці та освітніх послуг, поєднання державного та 

громадського контролю діяльності ВНЗ.  

За таких умов зростає роль непрямих, економічних, соціально-

психологічних, стимулюючих методів регулювання інноваційного розвитку 

СЗВО. Водночас, не втрачають своєї актуальності й відповідні засоби (методи, 

важелі та інструменти) прямого впливу. Чільне місце серед них належить 

нормативно-правовому забезпеченню функціонування та розвитку СЗВО та 

вдосконаленню відповідної законодавчої бази, зокрема, Законів України «Про 

вищу освіту» (Додаток Л), «Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності 

в Україні», «Про наукову і науково-технічну діяльність» тощо. 

Удосконалення діяльності вітчизняних ВНЗ має реалізовуватися на 

засадах системності, комплексності, перманентності, послідовності, 

транспарентності, наукової обґрунтованості, реалістичності. Очікуваними 

результатами реалізації заходів з удосконалення діяльності ВНЗ є підвищення 

рівня їх конкурентоспроможності на національному та світовому ринках 

освітніх послуг, збільшення кількості студентів, нарощування обсягів 

фінансування, підвищення ефективності використання виділених ресурсів 

тощо. При цьому кількісні параметри слід доповнити якісними: підвищення 

рівня конкурентоспроможності випускників ВНЗ на ринку праці; підвищення 

рівня якості вищої освіти; поліпшення ефективності роботи з підготовки 

фахівців вищої кваліфікації; удосконалення рентабельності науково-дослідної 

діяльності ВНЗ та ін. [198]. 

Результатом удосконалення механізму державного регулювання 

інноваційного розвитку СЗВО має стати підвищення рівня зайнятості 

населення, насамперед, в інноваційній сфері шляхом:  

– підвищення конкурентоспроможності складових економіки, які 

спираються на рівень освіченості зайнятого населення;  
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– розвитку інноваційної інфраструктури та макроекономічної 

стабільності;  

– забезпечення ефективності функціонування ринку праці;  

– покращення рівня розвитку технологічного ринку та інноваційного 

потенціалу [187]. 

Розглянемо основні напрями вдосконалення механізму державного 

регулювання інноваційного розвитку СЗВО у розрізі основних його складових. 

Фінансова складова даного механізму має на меті забезпечення найбільш 

ефективного використання наявних фінансових ресурсів, залучених до 

фінансування ВНЗ з усіх джерел: державного та місцевого бюджетів, платного 

надання освітніх та інших видів послуг, міжнародних фондів, коштів 

підприємств, установ і організацій, благодійних внесків тощо. Тобто повинні 

витримуватися основні постулати економіки освіти, яка «досліджує рух 

матеріальних і грошових засобів, що спрямовуються суспільством на 

розширене відтворення кваліфікованої робочої сили через систему освіти»  [50, 

с. 23]. При цьому в умовах розширення фінансової автономії СЗВО 

пріоритетного значення набувають розширення й диверсифікація джерел 

фінансування ВНЗ, підвищення відповідальності за результати власної 

фінансової й господарської діяльності, дотримання принципів самоокупності 

функціонування, запровадження нової моделі фінансування фундаментальних і 

прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) 

розробок ВНЗ за рахунок коштів державного бюджету. 

Організаційна складова механізму державного регулювання 

інноваційного розвитку СЗВО повинна спрямовуватися на якомога більш повне 

врахування інтересів усіх суб’єктів, які беруть участь у даному процесі, 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняних ВНЗ на державному і 

світовому рівні, забезпечення високої якості всіх видів діяльності СЗВО. 

До основних груп зацікавлених сторін (стейкхолдерів), які прямо чи 

опосередковано залучені до забезпечення інноваційного розвитку СЗВО, 

належать: споживачі, співробітники, постачальники, інвестори, місцеві 
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територіальні громади, конкуренти [32, с. 68]. На нашу думку, з точки зору 

значущості інноваційного розвитку СЗВО для національної економіки, даний 

перелік повинен бути доповнений такими ключовими стейкхолдерами, як 

держава в особі центральних і місцевих органів влади, та роботодавці, які 

забезпечують працевлаштування підготовлених фахівців з вищою освітою.  

Зважаючи на викладене, визначимо пріоритетні сфери інтересів 

стейкхолдерів у забезпеченні інноваційного розвитку СЗВО (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Пріоритетні сфери інтересів стейкхолдерів у забезпеченні 

інноваційного розвитку СЗВО 

Зацікавлена 

сторона 

Пріоритетні інтереси 

Споживачі 

освітніх 

послуг 

Висока якість та широкий спектр освітніх послуг, оптимальне 

співвідношення ціни та якості освітніх послуг, конкурентоспроможність 

на ринку праці, можливості працевлаштування і подальшого кар’єрного 

зростання по закінченні відповідного ВНЗ 

Професорсько-

викладацький 

склад і 

співробітники 

ВНЗ 

Гідна оплата праці, стабільність роботи, належні умови праці, можливості 

професійного і кар’єрного зростання, участь у програмах обміну досвідом, 

співпраця з зарубіжними партнерами в освітній, науково-дослідній та 

інноваційній сферах, престижність викладацької праці  

Постачальники 

ресурсів 

Платоспроможність ВНЗ, стабільне співробітництво на довгостроковій 

основі, виконання зобов’язань  

Інвестори Результативність освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності 

ВНЗ, гарантії повернення вкладених інвестицій та отримання прибутку 

Місцеві 

територіальні 

громади 

Збалансований розвиток відповідних територій, підвищення ролі СЗВО у 

залученні і закріпленні на конкретній території високопрофесійних кадрів, 

розробці і впровадженні проектів, планів і програм розвитку територій 

Конкуренти Обмін провідним досвідом, впровадження спільних проектів на 

взаємовигідних засадах  

Роботодавці Забезпечення поточних і стратегічних кадрових потреб фахівцями з 

належним рівнем професійної підготовки, продуктивність праці та 

здатність до інноваційної діяльності фахівців з вищою освітою 

Держава Інноваційний розвиток економіки країни в цілому за рахунок підвищення 

конкурентних переваг СЗВО, прискорення темпів соціально-економічного 

розвитку, зростання конкурентоспроможності вітчизняної економіки у 

світовому глобалізованому просторі в умовах євроінтеграції 
 

Джерело: складено автором.  

 

В системі забезпечення конкурентоспроможності ВНЗ розрізняють 

зовнішні фактори, які не піддаються впливу з боку окремого ВНЗ, однак їх слід 

враховувати при оцінюванні конкурентоспроможності ВНЗ і виборі 
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конкурентної стратегії, та внутрішні фактори, які являють собою можливості 

ВНЗ забезпечити власну конкурентоспроможність. При цьому завдання ВНЗ 

полягає в тому, щоб на основі аналізу факторів зовнішнього середовища 

перетворити внутрішні фактори в реальні конкурентні переваги у вигляді 

конкурентоспроможної продукції (послуг) [34]. 

За допомогою методу SWOT-аналізу визначимо сильні і слабкі сторони, 

можливості  та загрози інноваційного розвитку вітчизняної СЗВО в контексті 

євроінтеграції України (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Результати SWOT-аналізу інноваційного розвитку СЗВО України в 

контексті євроінтеграції 

Сильні сторони Слабкі сторони 

Наявність висококваліфікованого 

професорсько-викладацького 

складу 

Зростання частки викладачів з 

науковими ступенями і вченими 

званнями 

Наявність потужних наукових 

шкіл 

Прискорене впровадження 

сучасних технологій дистанційної 

освіти у навчальний процес 

Неефективне використання бюджетних коштів 

Низький рівень матеріально-технічного забезпечення 

Високий ступінь зносу основних фондів 

Відсутність розвиненої інфраструктури (некомфортні 

умови проживання студентів у гуртожитках) 

Формальний підхід до проходження всіх видів 

практики студентами (навчальної, виробничої, 

переддипломної) 

Недостатній рівень практичної підготовки студентів 

Недостатня якість та обсяги науково-дослідної 

діяльності СЗВО 

Можливості Загрози 

Нарощення обсягів експорту 

освітніх послуг 

Підвищення міжнародної 

академічної мобільності 

викладачів і студентів 

Участь у державних та 

міжнародних проектах, грантах і 

програмах 

Активізація взаємодії в системі 

«освіта – наука - виробництво», 

участь в інноваційних кластерах 

Втрата іміджу вітчизняної СЗВО порівняно з 

зарубіжними конкурентами (ВНЗ Польщі та ін. країн) 

Зменшення чисельності абітурієнтів у зв’язку із 

загальною демографічною ситуацією в країні 

Зниження доступності вищої освіти внаслідок 

запровадження процедур зовнішнього оцінювання 

рівня знань (наприклад, ЗНО при вступі до 

магістратури) 

Зміни у законодавстві, що можуть погіршити 

становище СЗВО 

Зменшення притоку інвестицій унаслідок 

поглиблення фінансово-економічної кризи в країні 
 

Джерело: складено автором.  

 

За результатами проведеного аналізу можна констатувати, що у даний час 

у сфері інноваційного розвитку СЗВО України в умовах прискорення процесів 

глобалізації світового освітнього й економічного просторів домінують загрози 
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та слабкі сторони. Найбільшу загрозу подальшому розвитку вітчизняної СЗВО 

становить посилення тенденцій виїзду вітчизняної молоді для навчання за 

кордон (до ВНЗ Польщі, інших країн Європи і світу, які пропонують порівняно 

кращі умови навчання), що нерідко завершується подальшим 

працевлаштуванням молодих фахівців за межами України, складаючи загрозу 

кадровій безпеці та національній економіці в цілому. 

Дієвим шляхом подолання зазначеної загрози є розробка і впровадження 

системи управління якістю діяльності СЗВО, яка дозволила б підвищити 

якісний рівень освітніх послуг, науково-дослідної роботи тощо.  

Основними елементами забезпечення високої якості функціонування 

СЗВО на інноваційних засадах є:  

– якість суб’єкта отримання освітніх послуг (абітурієнта, студента, 

слухача, аспіранта); 

– якість об’єкта надання освітніх послуг (закладу професійної освіти); 

– якість процесу надання освітніх послуг у ВНЗ [79]. 

До пріоритетних напрямів підвищення якості вищої освіти і розвитку 

системи управління якістю у ВНЗ належать: 

– підвищення якості й розширення спектру освітніх послуг; 

– забезпечення інноваційного розвитку ВНЗ; 

– диверсифікація джерел фінансування; 

– розвиток матеріально-технічної бази; 

– удосконалення управління ВНЗ [100]. 

Окремої уваги потребує питання визначення критеріїв якості діяльності 

ВНЗ.  Зокрема, В. Логачов [97] пропонує оцінювати якість професійної 

підготовки з урахуванням наступних показників: відсоток працевлаштування за 

спеціальністю, рівень психофізичних параметрів після навчання відносно 

вхідного рівня, вартість навчання. Водночас, даний перелік показників є 

неповним, оскільки не включає низку критеріїв, що мають вагоме значення для 

забезпечення інноваційного розвитку СЗВО нашої держави.  
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Під час запровадження систем управління якістю у вітчизняних ВНЗ 

необхідно враховувати як вітчизняний, так і світовий досвід, насамперед,  

Європейські стандарти внутрішнього забезпечення якості у ВНЗ (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Європейські стандарти внутрішнього забезпечення якості у ВНЗ 

Стандарт Зміст стандарту 

Політика закладу 

і процедури 

забезпечення 

якості 

Навчальні заклади повинні визначити політику і пов’язані з нею 

процедури, які б забезпечували якість і стандарти їхніх навчальних 

програм та дипломів. Вони також мають відкрито заявити про свої 

наміри створити таку атмосферу і практику, які б визнавали важливість 

якості та її забезпечення. Задля досягнення такої мети, навчальні 

заклади мають розробити і втілювати стратегію постійного підвищення 

якості. Стратегія, політика і процедури повинні бути офіційними і 

доступними для широкого кола зацікавлених осіб. Вони також повинні 

передбачити участь студентів і інших зацікавлених сторін у процесі 

забезпечення якості. 
Затвердження, 

моніторинг і 

періодичний 

перегляд програм 

і дипломів 

Навчальні заклади повинні мати офіційний механізм затвердження, 

періодичного перегляду та моніторингу своїх навчальних програм і 

дипломів 

Оцінювання 

студентів 

Оцінювання студентів передбачає послідовне використання 

оприлюднених критеріїв, правил і процедур 
 

Забезпечення 

якості 

викладацького 

складу 

Навчальні заклади повинні мати у своєму розпорядженні певні 

процедури і критерії, які б засвідчували, що викладачі, які працюють із 

студентами, мають відповідну кваліфікацію і високий фаховий рівень 

для здійснення своїх службових обов’язків. Ті, хто здійснюють 

зовнішню перевірку навчального закладу, мають про них знати і 

оцінити їх у кінцевому звіті про перевірку. 
Навчальні 

ресурси та 

підтримка 

студентів 

Навчальні заклади повинні гарантувати, що наявні ресурси, які 

забезпечують навчальний процес, є достатніми і відповідають змісту 

тих програм, які пропонує заклад 

Інформаційні 

системи 

Навчальні заклади повинні гарантувати, що вони збирають, аналізують 

і використовують відповідну інформацію для ефективного управління 

своїми навчальними програмами та іншою діяльністю 

Публічність 

інформації 

Навчальні заклади повинні регулярно публікувати найсвіжішу, 

неупереджену і об’єктивну інформацію – як кількісну, так і якісну – про 

навчальні програми і кваліфікації, котрі вони пропонують 

 

Джерело: складено на основі [77].  

 

 

Пропонуємо наступну схему системи якості діяльності ВНЗ України на 

інноваційних засадах, яка базується на принципах функціонування кожного 



 

 

139 

ВНЗ як відкритої системи по відношенню до зовнішнього середовища та 

містить такі елементи, як вхід (якість усіх видів ресурсів, що надходять до 

ВНЗ), безпосередньо процес, вихід (результати діяльності ВНЗ) та зворотний 

зв'язок (рис. 3.2).   

 

Рис. 3.2. Концептуальна схема управління якістю діяльності ВНЗ 

України в умовах інноваційної моделі економіки 

Джерело: складено автором.  

 

Питання підвищення якості освітньої, наукової, інноваційної та інших 

видів діяльності у даний час є ключовим для забезпечення прискореного 

інноваційного розвитку вітчизняної СЗВО, тому потребує комплексного 

підходу до його вирішення на всіх рівнях, починаючи від державного, на якому 

мають створюватися умови й стимули до розробки, впровадження й подальшої 

сертифікації систем управління якістю у ВНЗ, до мікрорівня, включаючи 

зацікавленість адміністрації конкретного ВНЗ у запровадженні системи 

управління якістю. 

Управління якістю діяльності ВНЗ України в умовах інноваційної моделі економіки 

ПРОЦЕС РЕЗУЛЬТАТИ 

Якість загальноосвітньої 

підготовки абітурієнтів 

Інтелектуальні здібності, 

професійні й особисті якості 

вступників 

Результати складання ЗНО 

(бал успішності) 

Рівень фінансування ВНЗ 

Обсяги державного 

замовлення 

Рівень інформаційного 

забезпечення стосовно 

реальних потреб ринку 

праці території /країни 

Якість законодавчо-

нормативного забезпечення 

діяльності СЗВО 

Якість та практична орієнтованість 

освітніх програм 

Якість навчально-методичного 

забезпечення освітнього процесу 

Якісні характеристики 

професорсько-викладацького 

складу 

Рівень використання сучасних 

інноваційних технологій та методів 

навчання 

Якість матеріально-технічного 

забезпечення та розвиток 

інфраструктури  

Набуття практичного досвіду 

роботи за фахом, ефективність 

проходження практики, стажувань  

Якість науково-дослідної та 

інноваційної діяльності викладачів 

і студентів  

Якість та успішність 

навчання 

Рівень працевлаштування 

випускників ВНЗ 

Середній рівень оплати праці 

випускників 

Якість підготовки 

випускників ВНЗ за оцінками 

роботодавців 

Кар’єрне зростання молодих 

фахівців 

Обсяги виконаних наукових 

досліджень і розробок 

(державний та міжнародний 

рівні) 

Позиції ВНЗ у світових та 

вітчизняних рейтингах 

Рівень цитованості вчених 

 

ВХІД 

Зворотний зв'язок та коригуючий вплив 
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Кадрова складова механізму державного регулювання інноваційного 

розвитку СЗВО в Україні включає забезпечення кадрових потреб ВНЗ, 

своєчасне оновлення кадрового складу, підготовку фахівців вищої кваліфікації 

та їх подальше працевлаштування у ВНЗ, дотримання принципів гідної оплати 

праці та справедливої оцінки результатів діяльності науково-педагогічних 

працівників, підвищення кваліфікації і професійний розвиток викладачів ВНЗ, 

підвищення академічної мобільності викладачів.  

У межах цієї складової присутні як позитивні, так і негативні аспекти. До 

перших належать наявність достатньо високопрофесійного кадрового складу 

СЗВО, зростання частки викладачів з науковими ступенями і вченими 

званнями, підвищення зацікавленості професорсько-викладацького складу до 

участі у міжнародному обміні. Другі ж полягають у надмірній залежності 

фінансування СЗВО від контингенту осіб, які навчаються, що суттєво 

ускладнює процес адекватного оцінювання викладачами студентів з 

недостатнім рівнем знань, недосконалості нормативів планування 

навантаження викладачів, зниженні престижності викладацької праці через 

відносно низьку її оплату порівняно з іншими видами економічної діяльності, 

виїзді фахівців вищої кваліфікації за межі України тощо.   

Сукупність заходів, спрямованих на стимулювання кадрового складу 

вітчизняних ВНЗ до підвищення ефективності діяльності та забезпечення 

інноваційного розвитку СЗВО України, пропонуємо розподілити на такі групи: 

– економічні (належний рівень оплати праці викладачів, який відповідає 

рівню кваліфікації і фахової компетентності, справедливий розподіл фонду 

оплати праці залежно від трудового внеску, стимулюючі премії, виплати, 

надбавки за визначні досягнення, можливості отримання доходів від участі у 

виконанні науково-дослідних робіт, фінансування професійного розвитку, 

стажувань, відряджень з метою обміну досвідом як в межах країни, так і за 

кордон, фінансова допомога у вирішенні житлових питань тощо); 
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– соціальні (сприятливий морально-психологічний клімат у колективі, 

комунікативна взаємодія з іншими учасниками освітнього процесу, командна 

робота над виконанням спільних проектів); 

– заходи, які забезпечують самореалізацію (можливості для реалізації 

творчих здібностей і наукового потенціалу, кар’єрного зростання, підвищення 

кваліфікації, реальна участь в управлінні ВНЗ у складі науково-методичних та 

вчених рад, колегій, комісій, участь у роботі спеціалізованих вчених рад, 

редакційних колегій, конференцій, семінарів, тренінгів, участь у розробці та 

оцінювання програм соціально-економічного та інноваційного розвитку 

відповідних галузей, територій, держави та ін.).  

Однією з найбільш проблемних складових механізму державного 

регулювання інноваційного розвитку СЗВО в Україні є матеріально-технічна, 

зважаючи на суттєвий знос основних фондів та застарілу ресурсну базу. 

Дефіцит фінансових ресурсів у сфері вищої освіти, який спостерігається 

упродовж тривалого періоду, призводить до фінансування переважно видатків 

на оплату праці кадрового складу ВНЗ, виплати стипендій, оплати комунальних 

послуг. При цьому фінансування придбання нового сучасного обладнання (у 

тому числі комп’ютерної техніки, мультимедійних засобів), оргтехніки, 

ліцензійних програм, бібліотечних фондів, видання навчально-методичних 

матеріалів, капітального будівництва й ремонту здійснюється за остаточним 

принципом. У переважній більшості ВНЗ найбільш критичною є ситуація щодо 

стану житлового фонду (гуртожитків для проживання студентів і викладачів).  

Тому для вітчизняної СЗВО вкрай актуальними залишаються питання 

пошуку джерел для оновлення та модернізації матеріальної бази (навчальних та 

житлових приміщень, спортивно-оздоровчої бази, закладів харчування і 

відпочинку),  створення сучасних навчальних лабораторій,  центрів, у т.ч. на 

базі провідних підприємств, установ, організацій відповідної території, 

використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій у 

навчальному процесі і науковій діяльності.  
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Науково-дослідна складова механізму державного регулювання 

інноваційного розвитку СЗВО України передбачає залучення ВНЗ до виконання 

інноваційних проектів, програм, грантів, які фінансуються як за рахунок коштів 

державного та місцевих бюджетів, так і міжнародних фондів, бізнес-структур,  

посилення позицій вітчизняних ВНЗ у світових рейтингах, підвищення 

цитованості вітчизняних науковців, участь в інноваційних кластерах у рамках 

взаємодії в системі «освіта – наука – виробництво». 

Свідченням вкрай низького рівня науково-дослідної діяльності 

вітчизняної СЗВО є частка витрат на виконання наукових та науково-технічних 

робіт сектора вищої освіти по відношенню до організацій підприємницького, 

державного секторів, приватного неприбуткового сектора у загальному обсязі 

витрат, яка за даними Євростату в Україні складала лише 6,2%, тоді як у Литві 

– 54,7%, Латвії – 42,9%, Естонії – 42,3% (рис. 3.3). 

 

 

Рис. 3.3. Частка витрат на виконання наукових та науково-технічних 

робіт сектора вищої освіти у загальній структурі витрат, % 

Джерело: складено автором за даними [109, с. 157]. 

 

У рамках зазначеної складової механізму важливе значення має також 

участь ВНЗ у різних рейтингових системах оцінювання. До найбільш 

поширених вітчизняних рейтингів належать – ТОП-200 Україна, рейтинг 
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Компас, рейтинг ВНЗ за показниками Scopus, консолідований рейтинг ВНЗ 

України, а світових – Шанхайський (академічний) рейтинг, QS World University 

рейтинг, Times Higher Education World University Ranking, Webometrics Ranking 

of World's Universities (Інтернет рейтинг ВНЗ за показниками їх присутності у 

мережі). 

В контексті вдосконалення міжнародної  складової механізму державного 

регулювання інноваційного розвитку СЗВО України найбільш доцільними є 

стимулювання академічної мобільності викладачів та студентів, участь у 

програмах обміну досвідом, стажуваннях, міжнародних конференціях, 

симпозіумах, залучення іноземних фахівців до викладання у вітчизняних ВНЗ 

та оцінювання якості освітніх програм, розширення обсягів експорту освітніх 

послуг, активізація міжнародної співпраці у науковій сфері.  

Показники міжнародної мобільності наукових працівників сектору вищої 

освіти України, які до 2013 року характеризувалися стійкою тенденцією до 

зростання, суттєво знизилися у 2014 році внаслідок загострення загальної 

військо-політичної та економічної ситуації в країні (табл. 3.6). Крім того, рівень 

академічної мобільності працівників вітчизняної СЗВО є суттєво нижчим 

порівняно з розвиненими країнами Європи і світу.  

Таблиця 3.6 

Міжнародна мобільність наукових працівників сектору вищої освіти 

України у 2009-2014 рр. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Кількість наукових працівників, які 

виїжджали за межі України, осіб 4842 4850 5285 5304 5690 4066 

з них: з метою стажування, навчання, 

підвищення кваліфікації 2623 2766 2923 3046 3299 2457 

викладацької роботи 388 421 380 374 361 214 

проведення наукових досліджень 1831 1663 1982 1884 2030 1395 
 

Джерело: складено автором за даними [109, с. 146]. 

 

Як свідчить вітчизняний і зарубіжний досвід, одним з важливих напрямів 

розвитку СЗВО країн є нарощування обсягів експорту освітніх послуг та 

підвищення їх якості. Тому Україні слід провести ряд першочергових заходів 

http://osvita.ua/vnz/rating/47847/
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щодо залучення іноземних студентів в країну, зокрема, програми експорту 

освітніх послуг включають такі форми, як:  

– участь українських викладачів, дослідників, адміністраторів у 

навчанні студентів, аспірантів за кордоном (філії ВНЗ, навчальні центри, 

сумісні програми і проекти та ін.);  

– навчання зарубіжних студентів, аспірантів в українських навчальних 

закладах і центрах;  

– організація літніх шкіл, стажувань, практичних занять і тренінгів, 

мовних курсів, сумісних проектів, консультування зарубіжних партнерів;  

– спільне використання інформаційних ресурсів і технологій, 

лабораторної і експериментальної бази, робота експертів та ін. 

Використання потенціалу України як держави та провідних українських 

ВНЗ в експорті освітніх послуг потребує принципових реформ ліберального 

характеру. Серед них можна виділити такі позиції:  

– надання права на відкриття філій і спільних навчальних закладів з 

іноземними партнерами за кордоном; 

– формування груп, що навчаються іноземними мовами, особливо 

англійською;  

– стимулювання зворотної міграції науково-технічних кадрів 

(відшкодування транспортних витрат репатріантам та витрат на пошук роботи; 

присудження спеціальних стипендій);  

– відкриття факультетів з дистанційною формою навчання для громадян 

України, які проживають за кордоном;  

– укладання угод про визнання українських дипломів;  

– організація центрів науки і культури у країнах, для яких навчання в 

Україні є привабливим;  

– проведення щорічних виставок української освіти за кордоном;  

– надання сприятливого візового режиму для претендентів на навчання 

в Україні;  
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– фінансування будівництва гуртожитків для іноземних студентів, 

зокрема з використанням банківської системи;  

– створення систем підтримки навчання іноземних студентів в Україні, 

включно надання грантів на навчання, стипендій кращим студентам та 

матеріальних пільг [70; 136]. 

Акцентовано, що задля підвищення конкурентоспроможності 

національної системи вищої освіти в умовах формування єдиного світового та 

європейського освітнього простору у стратегічній перспективі доцільно 

визначати та здійснювати моніторинг  ключових показників інноваційного 

розвитку СЗВО (фінансової, організаційної, кадрової, матеріально-технічної, 

науково-дослідної, міжнародної складових).  

Запровадження розроблених рекомендацій щодо вдосконалення 

механізму державного регулювання СЗВО України дозволить активізувати 

процес інноваційного розвитку вітчизняної вищої освіти відповідно до потреб 

економіки і суспільства держави.  

 

3.2. Методичні підходи до збалансування ринків праці та освітніх 

послуг в контексті формування інноваційної моделі економіки 

 

В епоху глобалізації та формування економіки знань посилення інтеграції 

ринків освітніх послуг і праці є найважливішим чинником успішного 

соціально-економічного розвитку. Бізнес та освіта перестають бути 

самодостатніми і все більше залежать один від одного. Знання є безперечним 

фактором успіху функціонування будь-якої господарської системи як на мікро- 

макро-, так і на глобальному рівнях. Однією з основних умов успішного 

розвитку підприємств стає постійне вдосконалення та модифікація людського 

потенціалу засобами системи освіти. При цьому, як підкреслює Г. Беккер, 

«молоді фахівці є найбільш схильними до активного навчання також і на 

робочому місці порівняно з працівниками інших вікових груп» [220].  Вища 

освіта, крім того, служить «гарантією професійного, підприємницького успіху й 



 

 

146 

засобом соціального захисту від стихійного коливання ринку праці, оскільки 

чим вищий освітній рівень працівника, тим більше в нього шансів не виявитися 

безробітним» [51, с. 57–58]. 

Тому для вирішення кадрових, соціально-економічних та регіональних 

проблем реального й фінансового секторів економіки необхідні розвиток і 

модернізація існуючої системи підготовки кадрів, пошук нових технологій 

інтеграції навчальних закладів і підприємств. 

Як цілком слушно стверджує М.В. Семикіна, «глобальний інноваційний 

розвиток зумовлює інноваційні зміни у структурі та функціонуванні ринків 

праці, а трансформація ринків праці, у свою чергу, неодмінно впливає на появу 

критичної маси представників інноваційної праці, здатних вплинути на 

можливості інноваційних зрушень держави, її конкурентні позиції» [171].  

Водночас, «професійно-кваліфікаційний рівень працівників виступає 

важливим фактором формування середнього класу» [42], завдяки чому 

можливо забезпечити сталий соціально-економічний розвиток країни.  

Натомість, останнім часом в Україні дедалі більше відчувається 

розбалансування ринку освітніх послуг і ринку праці: людський капітал, 

сформований системою освіти, залишається недовикористаним або взагалі 

незатребуваним на ринку праці. Ідеться, по-перше, про феномен «надлишкової 

освіти», коли працівники з вищою освітою (формально за отриманим дипло-

мом) займаються низькокваліфікованими видами праці, що свідчить або про 

вкрай низьку якість освіти, або про нераціональне використання праці (за 

відсутністю можливості працевлаштуватися за спеціальністю через високу 

корумпованість); по-друге, про працю не за спеціальністю, хоча працівники при 

цьому залишаються на високих ступенях професійно-кваліфікаційної ієрархії. 

До групи факторів негативного впливу належать неефективність системи 

професійної освіти, збереження розриву між існуючими вимогами до 

професійних якостей фахівців і можливостями СЗВО задовольняти ці вимоги, 

недосконала політика у сфері зайнятості, активізація міжнародної трудової 
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міграції, включаючи виїзд із країни кваліфікованих кадрів і в’їзд переважно 

низькокваліфікованих [204]. 

Отже збалансування кон’юнктури ринку освітніх послуг перш за все 

передбачає збалансування її структурних елементів попиту та пропозиції,  тому 

потрібно визначити шляхи та заходи їх збалансування. 

Збалансування попиту та пропозиції на освітні послуги вищих 

навчальних закладів, на наш погляд, можна здійснювати через: 

– моніторинг заяв, поданих під час вступної кампанії; 

– постійне інформування суспільства про потреби ринку праці; 

– вивчення потреби у фахівцях того чи іншого напрямку; 

– формування громадської думки щодо спеціальностей. 

Як відзначає Н.В. Ушенко, в сучасних умовах необхідно враховувати, по-

перше, перспективні зміни у структурі економіки, включаючи розвиток галузей 

з високим інформаційним потенціалом і відповідною потребою в кадрах, а по-

друге, передбачати можливі пропозиції у професійній структурі зайнятої 

робочої сили. Розвиток постіндустріальної економіки передбачає також 

розвиток сфери послуг, а отже, й подальше збільшення потреби у 

малокваліфікованій робочій силі [193]. 

На думку Л.С. Лісогор, з метою формування на національному рівні 

ефективної системи прогнозування перспективних потреб у фахівцях та 

робітничих кадрах на ринку праці в контексті забезпечення інноваційних 

перспектив трансформації зайнятості в Україні доцільно:  

– налагодити інституційну взаємодію між соціальними партнерами 

(центральними та місцевими органами влади, роботодавцями та профспілками) 

щодо покращення інформаційної бази прогнозування;  

– сприяти налагодженню координаційних зв’язків між найбільш 

зацікавленими суб’єктами прогнозування перспективних потреб в освіченій та 

висококваліфікованій робочій силі на національному рівні;  
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– удосконалити методичні підходи до прогнозування потреби економіки 

в робочій силі за видами економічної діяльності та професіями з урахуванням 

пріоритетів розвитку економіки, демографічних прогнозів;  

– покращити інформаційне забезпечення процесу прогнозування 

шляхом проведення анкетування роботодавців щодо перспективних потреб в 

освіченій та висококваліфікованій робочій силі [96]. 

У роботі розроблено концептуальні підходи до забезпечення 

збалансованості ринків праці та освітніх послуг в контексті інноваційного 

розвитку СЗВО України, що передбачають виконання таких етапів (табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 

Етапи забезпечення збалансованості ринків праці та освітніх послуг 

в контексті інноваційного розвитку СЗВО України 

№ 

етапу 

Зміст етапу 

1. Прогнозний 

1.1. Складання довгострокових прогнозів розвитку України на період 15-25 років 

1.2. Складання середньострокового прогнозу потреби у фахівцях на ринку праці за 

видами економічної діяльності та професіями на основі трендових моделей 

2. Інформаційно-аналітичний 

2.1. Деталізація отриманих кількісних результатів за допомогою експертних якісних 

методів оцінювання за різних сценаріїв розвитку економіки (екстенсивний, 

інтенсивний) 

2.2. Уточнення кадрових потреб у середньостроковій перспективі на підставі 

результатів опитування роботодавців 

2.3. Вивчення індивідуальних здібностей молоді під час навчання у старших класах 

загальноосвітніх навчальних закладів 

2.4. Посилення профорієнтаційної роботи з молоддю, інформування абітурієнтів 

щодо перспектив працевлаштування за конкретними спеціальностями 

2.5. Коригування розрахункових потреб у підготовці фахівців з вищою освітою  

3.  Реалізації 

3.1. Визначення обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з вищою 

освітою у розрізі спеціальностей у поточному періоді 

3.2. Розміщення державного замовлення на підготовку фахівців серед ВНЗ на 

конкурсних засадах за відповідними критеріями 

3.3. Контроль якості процесу надання освітніх послуг 

4.  Заключний 

4.1. Працевлаштування підготовлених фахівців, сприяння наданню їм першого 

робочого місця 

4.2. Забезпечення зворотного зв’язку та внесення відповідних коректив за 

необхідності 
 

Джерело: розроблено автором.  
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Забезпечення збалансованості ринків праці та освітніх послуг вимагає 

впровадження стратегічного планування підготовки фахівців з вищою освітою, 

що має враховувати: 

– рівень забезпеченості галузей національної економіки, інших сфер 

економічної діяльності фахівцями з вищою освітою; 

– поточну та середньострокову потребу у фахівцях з вищою освітою в 

розрізах спеціальностей і професій у галузях та регіонах; 

– фактори впливу на формування загальної і додаткової потреби у 

фахівцях в галузевому, регіональному розрізах та за видами економічної 

діяльності (обсяги виробництва, обсяги інвестицій, чисельність зайнятих, 

рівень безробіття, вікова структура працюючих, рівень заробітної плати, 

демографічний аспект); 

– очікувані зміни в динаміці пропозиції фахівців на ринку праці за 

галузями економіки, в регіональному розрізі; 

– пропозиції роботодавців щодо підготовки фахівців за напрямами і 

спеціальностями [40]. 

При цьому слід враховувати, що задача визначення потреби у фахівцях з 

вищою освітою на найближчу й більш віддалену перспективу є досить 

складною й вимагає всебічного й ретельного обґрунтування з урахуванням 

думки керівників підприємств, керівництва ВНЗ [52], керівництва органів 

державної влади й місцевого самоврядування. 

Прогнозування показників попиту та пропозиції робочої сили на ринку 

праці має ґрунтуватися на економіко-статистичному аналізі тенденцій розвитку 

ринку праці й урахуванні прогнозних макроекономічних показників: валового 

внутрішнього продукту; трудових ресурсів; загального обсягу інвестицій за 

рахунок усіх джерел фінансування; основних фондів та їхньої структури за 

формами власності. При цьому, більш складним є завдання прогнозування 

попиту на робочу силу, який узагальнює потребу в працівниках для заміщення 

вакантних посад і новостворених робочих місць [143, с. 96-99].  
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На нашу думку, необхідно  запровадити  підхід до формування 

державного замовлення і визначати потребу у фахівцях на ринку праці за 

видами економічної діяльності та професіями за допомогою відповідного 

середньострокового прогнозу.  

Для прикладу, щоб встановити конкретні обсяги прийому для підготовки 

фахівців за конкретними спеціальностями на 2015 рік, слід мати у 2015 році 

потребу в таких фахівцях як мінімум на 2021 рік. Визначати потребу повинні 

міністерства і відомства, які відповідають за реалізацію конкретної державної 

політики, і зафіксувати її слід у відповідному стратегічному плані (на 5-10 

років).  

Основою визначення потреби мають стати прогнози розвитку України на 

15-25 років (зокрема, прогноз демографічного розвитку, прогноз науково-

технічного розвитку, прогноз стану довкілля, прогноз стану здоров’я населення, 

прогноз освітнього потенціалу, прогноз економічного розвитку тощо) як 

спеціальні наукові дослідження державних академій наук, що затверджуються 

на відповідному державному рівні. 

Одним із  способів збалансування попиту на освітні послуги є 

інформування суспільства про потреби ринку праці, що дасть можливість 

усунути підготовку фахівців, які є незатребуваними на ринку праці. Для того, 

щоб ця інформація була достовірною і відповідала вимогам ринку праці, 

потрібно здійснювати його прогноз (горизонт прогнозування повинен бути не 

меншим, ніж термін, який потрібний для отримання тієї чи іншої професії), і 

визначати потребу у фахівцях певного напряму підготовки на майбутнє. Ці 

завданнями повинні виконувати Центри регіональної освіти. Динаміка потреб 

ринку праці в Україні наведена у табл. 3.8. 

Однак основним чинником, що обумовлює диспропорції на ринку праці, 

є циклічність розвитку ринкової економіки з відомими фазами (криза, депресія, 

пожвавлення, підйом), що, у свою чергу, обумовлює й відповідні коливання 

сукупної пропозиції та сукупного попиту робочої сили.  
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Таблиця 3.8 

Потреба ринку праці у фахівцях за видами економічної діяльності, тис. осіб 
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2006 8,1 55,8 17,0 24,1 2,4 11,4 3,7 15,5 14,2 4,1 8,5 

2007 7,3 57,4 16,7 21,6 2,6 13,1 3,6 13,1 16,8 4,1 9,0 

2008 4,0 23,5 6,0 8,9 1,2 7,9 3,4 8,5 13,3 3,2 8,4 

2009 2,2 14,7 3,2 7,7 0,6 4,9 3,6 7,6 11,2 1,5 6,2 

2010 2,7 17,2 3,8 8,4 0,9 5,0 1,5 5,9 8,4 1,6 6,3 

2011 2,9 16,6 3,5 7,1 1,1 5,0 0,9 4,8 7,7 2,1 5,9 

2012 2,5 13,8 2,2 5,2 0,8 4,4 0,6 3,5 7,6 1,9 4,7 

2013 2,3 11,5 2,5 6,2 1,3 4,1 0,7 0,7 7,2 2,1 4,5 

2014 1,6 9,0 1,3 4,7 0,7 3,8 0,6 0,6 4,9 1,5 3,2 

2015 1,2 6,5 1,0 4,1 0,8 2,8 0,2 0,4 2,7 1,4 2,1 

 

Джерело: складено за даними [142, с. 47]. 

 

Дані табл. 3.8 свідчать, що упродовж останніх десяти років різко 

скоротилася потреба у працівниках за всіма видами економічної діяльності. 

Однак цей рік не можна вважати показовим, оскільки на цей період припала 

економічна криза. Загалом у 2015 році найбільшу потребу ринок праці мав у 

фахівцях для  промисловості, торгівлі та ремонту, діяльності транспорту та 

зв’язку, державного управління, охорони здоров’я та освіти. 

Ринок праці завжди динамічно розвивається, тож важливим питанням 

сьогодення є працевлаштування людей та професійна орієнтація на майбутнє, 

яка базується на аналізі потреби у професіоналах, фахівцях, а також робітничих 

кадрах. У процесі підготовки прогнозу проаналізована ситуація на ринку праці, 

визначено професії, на які буде попит. Ця інформація повинна стати важливою 

та необхідною при формуванні державного замовлення на підготовку фахівців і 

в майбутньому стане корисною для роботодавців і здобувачів вакансій. 
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Серед найбільш поширених засобів прогнозування є побудова ліній 

тренда з використанням фактичних ретроспективних даних за ряд минулих 

періодів засобами MS Excel . Тому нами було здійснено прогноз потреби у 

фахівцях на найближчі 3 роки (рис. 3.4 – 3.9). 

 

Рис. 3.4. Трендовий аналіз потреби у фахівцях для сільського 

господарства 

Джерело: розраховано автором. 

 

При кореляційному зв'язку зміна результативної ознаки Y  обумовлена 

впливом факторних ознак it  (кожного року) не цілком (як при функціональному 

зв'язку), а лише частково, оскільки можливий вплив інших чинників. 

Відхилення ознаки від загальної середньої демонструє такий  показник, як 

середнє квадратичне відхилення. 

Коефіцієнт кореляції (апроксимації) відображає тісноту зв'язку між 

факторною і результативною ознакою. Даний коефіцієнт має вимір в діапазоні 

від –1 до +1: ]1;1[ R . Чим ближчим є значення коефіцієнта кореляції до 

одиниці, тим тісніший кореляційний зв'язок має місце. Знак «+» перед 

коефіцієнтом кореляції є свідченням того, що зв'язок прямий, тобто із 

збільшенням t  зростає Y  і навпаки. Згідно прогнозу потреба у фахівцях для 

сільського господарства буде у надалі зменшуватися. 
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Рис. 3.5. Трендовий аналіз потреби у фахівцях для промисловості 

Джерело: розраховано автором. 

 

Лінія тренду показує прогнозну потребу у фахівцях (y) для промисловості 

на найближчі 3 роки (х – фактор часу). Величина достовірності апроксимації – 

0,8925, що свідчить про значимість моделі і достовірність прогнозу. Згідно 

прогнозу потреба у фахівцях для промисловості буде повільно збільшуватися. 

 

Рис. 3.6. Трендовий аналіз потреби у фахівцях у сфері торгівлі та 

ремонту 

Джерело: розраховано автором. 
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Лінія тренду показує прогнозну потребу у фахівцях (y) для сфери 

торгівлі та ремонту на найближчі 3 роки (х – фактор часу). Модель є 

значимою,  оскільки величина достовірності апроксимації – 0,9175, тому 

прогноз можна вважати достовірним. За нашими розрахунками потреба у 

фахівцях у сфері торгівлі та ремонту буде повільно зменшуватися.  

 

Рис. 3.7. Трендовий аналіз потреби у фахівцях у сфері транспорту і 

зв’язку  

Джерело: розраховано автором. 

 

Модель є значимою,  оскільки величина достовірності апроксимації – 

0,8754, тому прогноз можна вважати достовірним.  

 

Рис. 3.8. Трендовий аналіз потреби у фахівцях для державного управління  

Джерело: розраховано автором. 
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Модель є значимою,  оскільки величина достовірності апроксимації – 

0,8825, тому прогноз можна вважати достовірним.  

 

Рис. 3.9. Трендовий аналіз потреби у фахівцях у сфері охорони 

здоров’я та надання соціальної допомоги 

Джерело: розраховано автором. 

 

Модель є значимою,  оскільки величина достовірності апроксимації – 

0,8918, тому прогноз можна вважати достовірним.  

Таким чином, на найближчі 3 роки спостерігається спад потреби у 

фахівцях більшості категорій. Подальші різкі зміни у кількості вакансій 

можливі тільки завдяки втручанню держави шляхом впровадження відповідних 

державних програм. До чинників, які впливають на виникнення диспропорції 

на ринку праці, відносять: 

– демографічні (рівень народжуваності, смертності, тривалості життя 

тощо);  

– низький рівень заробітної плати, що спонукає до масової міграції 

найбільш активної кваліфікованої робочої сили за кордон;  

– недосконалість податкової політики щодо стимулювання попиту на 

робочу силу;  

– неефективність заходів держави щодо сприяння малому та 

середньому бізнесу при створенні ним нових робочих місць;  
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– відсутність дієвої системи залучення інвестицій для модернізації 

галузей реальної економіки з умовою збереження робочих місць;  

– недосконалість пенсійної системи.  

Враховуючи сучасні проблеми та перспективний розвиток суспільства, 

подальший розвиток економіки потребуватиме інженерних кадрів, 

професіоналів у галузі фізичних, математичних і технічних наук. Згідно з 

прогнозом, активно розвиватиметься сфера інформації та телекомунікації, 

зросте потреба у фахівцях IT-сектору. Окрім того, адаптація вітчизняних 

підприємств до стандартів ЄС викликатиме додаткову потребу у робітниках 

металургійних і машинобудівних професій. 

Подолання дисбалансу на вітчизняному ринку праці вимагає створення та 

забезпечення системи збору й аналізу інформації щодо професійно-

кваліфікаційної структури робочої сили для розробки прогнозів розвитку 

професій та спеціальностей. Проте, динамічні зміни на ринку праці суттєво 

обмежують можливості реалізації кількісної стратегії прогнозування попиту та 

пропозиції робочої сили.   

Зазначені обставини значною мірою обумовлюють перспективність 

розробки та впровадження системи прогнозування професійної структури 

ринку праці на основі кількісних і якісних опитувань роботодавців та експертів 

у сфері зайнятості. Відтак, доцільно використовувати комбінацію соціологічних 

методів у діяльності базових та регіональних центрів зайнятості для збору та 

аналізу інформації щодо поточних та перспективних потреб економіки в 

робочій силі, виявлення основних проблем, тенденцій та їх чинників, а також 

експертного визначення й оцінки базових сценаріїв розвитку ситуації на ринку 

праці. 

Таким чином, основою визначення потреби у фахівцях мають стати 

прогнози розвитку України на 15-25 років та розраховані на основі трендових 

моделей тенденції змін кадрових потреб за видами економічної діяльності 

(промисловість, будівництво, фінансова діяльність, державне управління тощо).  
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Результати прогнозування доповнимо використанням експертних якісних 

методів оцінювання за різних сценаріїв розвитку економіки (екстенсивний, 

інтенсивний).   

Таблиця 3.9 

Аналіз зміни перспективних кадрових потреб за різних сценаріїв 

розвитку національної економіки 

Сценарій Загальна характеристика Вплив на зміну кадрових потреб 

Екстенсивний  Забезпечення соціально-

економічного розвитку та 

зростання ВВП країни 

повільними темпами за рахунок 

подальшої орієнтації на розвиток 

енергосировинних галузей, 

зростання чисельності зайнятих і 

витрат праці, збільшення обсягів 

інвестицій та поглиблення 

кредитної залежності 

національної економіки  

Зростання кадрових потреб 

промислового сектору економіки 

Домінування моделі дешевої робочої 

сили 

Використання праці фахівців з вищою 

освітою на робочих місцях низької 

якості 

Продовження тенденції виїзду з 

країни найбільш кваліфікованих 

фахівців 

 

Інтенсивний Прискорений розвиток економіки 

на основі впровадження 

інноваційних технологій, 

нарощування потенціалу 

високотехнологічних галузей 

промисловості і 

високоінтелектуальних видів 

послуг, підвищення 

продуктивності та 

інтелектуалізації праці, 

впровадження сучасних 

інформаційно-комунікативних 

технологій у всіх сферах 

Зростання кадрових потреб у секторі 

високоінтелектуальних послуг 

Підвищення затребуваності 

професіоналів у галузі технічних наук 

Збільшення потреби у фахівцях, 

здатних до інноваційної праці 

Поширення сучасних дистанційних 

форм зайнятості із використанням ІКТ 

Уповільнення темпів виїзду з країни 

фахівців з вищою освітою 

Поступове запровадження моделі 

гідної оплати кваліфікованої праці 

 
 

Джерело: складено автором. 

 

Для досягнення балансу ринків праці та освітніх послуг доцільним є 

посилення профорієнтаційної роботи з молоддю, зокрема інформування 

абітурієнтів щодо перспектив працевлаштування за конкретними 

спеціальностями, так і визначення індивідуальних здібностей.  

Інформаційне забезпечення є важливою складовою системи освіти. 

Звітність Міністерства освіти і науки необхідна не лише для роботи ВНЗ, а і для 

центральних  органів виконавчої влади, що дає змогу проводити аналіз 
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абсолютних і відносних показників у динаміці та вживати відповідні заходи  

щодо  усунення недоліків.  

Показники для складання звітності згрупуємо в такій послідовності: 

1. Показники, отримані методом підсумовування даних зі звітів вищих 

навчальних закладів. 

2. Показники, отримані в результаті нескладних арифметичних дій з 

даними звітів. 

3.  Показники, отримані методом експертної оцінки, соціологічного 

дослідження, цільових перевірок. 

У даний час актуальним є проведення анкетних опитувань для отримання 

додаткової інформації. Зокрема, за результатами опитувань студентської молоді 

О. Голубєва визначає таку ієрархію груп цінностей за їх значущістю: на 

першому місці знаходять професійні і сімейні цінності, на другому – фінансові, 

на третьому – інтелектуальні, наступними за вагомістю є соціальні, фізичні, 

духовні й суспільні цінності, відповідно [35]. 

У дисертаційному дослідженні проведено пілотне соціологічне 

опитування випускників ВНЗ Черкаської, Вінницької та Київської областей, яке 

дозволило здійснити оцінку якості освітніх послуг та виявити існуючі проблеми 

у працевлаштуванні випускників ВНЗ. При побудові анкети використовувались 

закриті і частково відкриті питання (Додаток Д).  

Під час анкетування, респондентам було запропоновано визначити 

проблемні питання у працевлаштуванні випускників та провести оцінку  щодо 

зайнятості випускників  ВНЗ. Респондентами даного анкетування були такі 

категорії: студент денної форми навчання (9%), студент заочної (дистанційної) 

форми навчання (5%), підприємець (15%), незайнята особа (офіційно в 

трудових відносинах на перебуваю) (15%), зайнята особа (працюю не офіційно) 

(50 %), перебуваю на обліку у центрі зайнятості  (6 %). 

Під час анкетування, респондентам було запропоновано оцiнити рiвень 

освiти, який забезпечує сучасна українська освiтня система. Результати 

анкетування з цього приводу схематично зображені на рис. 3.10. 
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Рис. 3.10. Оцінка респондентами рівня освіти, який надає сучасна 

вітчизняна СЗВО 

Джерело: складено автором. 

 

Судячи з даних, наведених на рис. 3.10, сучасна українська освітня 

система забезпечує середній рівень освіти. Поряд з цим слід зазначити, що 19% 

опитуваних вважають  рівень надання вищої освіти високим. Однак 5% 

респондентів характеризує рівень освіти ВНЗ як дуже низький. 

Так, на запитання «На Вашу думку, чи змінилася і, якщо так, то в якому 

напрямку якість підготовки випускників українських ВНЗ за останні 5 років?» 

були надані наступні відповіді (рис. 3.11). 

 

Рис. 3.11. Оцінка респондентами рівня якості підготовки випускників 

українських ВНЗ  за останні 5 років 

Джерело: складено автором. 
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Четверта частина опитаних мають уявлення про погіршення 

університетської підготовки, третина – про її незмінність. Про покращення 

сказали лише 17% опитаних випускників. 

Анкетованим також було запропоновано вказати вирішальний фактор при 

обранні професії (табл. 3.10). 

Таблиця 3.10 

Позиція респондентів щодо впливу певних факторів при обранні професії 

Рекомендації педагогів   3% 

Побажання батьків   45% 

Престижність професії   20% 

Вибір «за компанію» з друзями   1% 

Бажання працювати власне за цією професією   15% 

Відсутність труднощів у працевлаштуванні   11% 

Високий рівень оплати праці у даній сфері   5% 

 

 Джерело: складено автором. 

 

В ході анкетування, його учасникам було запропоновано обрати 

найефективніші джерела пошуку роботи для працевлаштування. Слід також 

зазначити, що найпопулярнішими способами пошуку роботи серед випускників 

є звернення до знайомих (цей метод пошуку роботи використовували 46% 

випускників) та перегляд вакансій в Інтернеті або газетах (35%). Лише 7% 

випускників під час пошуків роботи зверталися до Державної служби 

зайнятості, стільки ж – зверталися до роботодавців або відвідували ярмарки 

кар’єри. Ще менше випускників (близько 5%) ходили на співбесіди або 

складали іспити для прийому на роботу, розміщували оголошення в газетах / 

журналах або відповідали на розміщені вакансії, або ж зверталися до компаній, 

де раніше проходили практику / стажування. Найрідше випускники зверталися 

по допомогу до університетського центру зайнятості (4%) або до кадрового 

агентства (3%). Тобто в питаннях пошуку роботи випускники більше 

покладаються на особисті контакти або пошук вакансій, розміщених з 
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ініціативи роботодавця, аніж на допомогу спеціалізованих служб із пошуку 

кадрів та працевлаштування, таких як державна служба зайнятості, 

університетські центри кар’єри або професійні рекрутингові агентства. 

Результати анкетування також засвідчили, що на думку опитаних, 

найбільшими проблемами в працевлаштуванні випускників ВНЗ є відсутність 

вакансій за здобутим напрямом підготовки, проблеми «замкнуте коло», 

психологічна неготовність. Перша проблема – відсутність вакансій за здобутим 

напрямом підготовки, тобто існує дисбаланс потреб і пропозицій на ринку 

праці, тому що значна кількість молоді продовжує навчатись за «престижними» 

напрямами підготовки.  

Зміст проблеми «замкнуте коло» полягає в тому, що претендент повинен 

мати досвід роботи за напрямом підготовки, який практично неможливо 

здобути, адже працедавці зацікавлені в працівниках з досвідом роботи. Тому 

слід реально встановити планку очікувань і не висувати завищених вимог. 

Якщо молодий фахівець отримує диплом, але ще ніколи ніде не працював за 

фахом, він має бути готовий серйозно понизити свої очікування щодо посади та 

рівня оплати праці. Крім того, нестачу досвіду необхідно компенсувати 

більшою активністю на ринку праці.  

Через низьку психологічну готовність до професійної практичної роботи 

незалежно від того, який навчальний заклад (державний чи приватний) вони 

закінчили, значна кількість випускників, маючи необхідні теоретичні знання та 

практичні навички, при цьому психологічно не готові довести роботодавцю 

свою фахову придатність.  

На нашу думку, в контексті забезпечення збалансованості ринків праці та 

освітніх послуг заслуговують на увагу також методика якісних опитувань 

роботодавців (фокус-групи, глибинні інтерв’ю) та експертної оцінки базових 

сценаріїв розвитку регіонального ринку праці,  розробка технології та 

програмного забезпечення електронного (поштового) опитування роботодавців 

і проведення його апробації на базі служби зайнятості великого міста 

(мегаполіса). 
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Оскільки підготовку фахівців з вищою освітою для кожного виду 

економічної діяльності можуть здійснювати, як правило, декілька ВНЗ, 

вбачаємо доцільність проведення між ними конкурсу на розміщення 

державного замовлення. Ключовими критеріями відбору ВНЗ за конкурсом 

мають стати частка випускників, працевлаштованих в межах України, та оцінка 

роботодавцями  якості їхньої праці у перші два роки після закінчення ВНЗ. 

Обов’язковою умовою здобуття вищої освіти за кошти бюджету є 

працевлаштування випускника у бюджетній сфері та робота там не менше як 

протягом двох років після закінчення закладу освіти. 

При цьому, особливої уваги потребує питання визначення критеріїв 

розміщення державного замовлення на підготовку фахівців під час конкурсного 

відбору ВНЗ. До таких критеріїв можуть бути віднесені (табл. 3.11). 

Таблиця 3.11 

Критерії конкурсного відбору ВНЗ при розміщенні державного 

замовлення на підготовку фахівців 

Група критеріїв Показники 

Фінансове 

забезпечення  

Розмір державного фінансування на підготовку кадрів за попередній період. 

Частка позабюджетних надходжень від осіб, які здобувають вищу освіту, що 

була скерована на покриття витрат, пов’язаних із науковою діяльністю. 

Частка позабюджетних надходжень від міжнародних грантових програм, 

спрямованих на наукову діяльність. 

Частка позабюджетних надходжень від бізнесу. 

Кількісні та якісні 

показники 

підготовки студентів 

Кількість студентів, які навчаються за державні кошти, за формами 

навчання, ступенями та групами галузей знань станом на листопад року, 

який передує року фінансування.  

Середній конкурсний бал вступників, зарахованих на навчання за бюджетні 

кошти у рік, який передує року фінансування. На початковому етапі 

зважений на конкурс на бюджетні місця. 

Частка студентів, які брали участь у програмах міжнародної кредитної 

мобільності.  

Кількість магістерських програм, у межах яких викладання предметів 

сумарним обсягом щонайменше 36 кредитів ЄКТС відбувається іноземною 

(не російською) мовою — за умови, що на таких програмах навчаються не 

менше, ніж 10% студентів магістерських програм.  
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Продовження табл. 3.11 

Наукова діяльність  H-index для ВНЗ у Scopus чи Web of Science (або інший показник наукової 

роботи). 

Позиції ВНЗ у вітчизняних та світових рейтингах 

Працевлаштування 

випускників  

Частка працевлаштованих випускників серед тих, хто закінчив ВНЗ не 

менше, ніж 3 роки тому.  

Оцінка діяльності ВНЗ його студентами останніх курсів (за результатами 

національного анкетування студентів, за умов досягнення певного рівня 

участі). Результати анкетування переводяться в певну шкалу, яка дозволяє 

визначити кінцевий бал ВНЗ.  

 

Джерело: складено на основі [182]. 

 

Одним з не менш важливих напрямів збалансованості ринків праці та 

освітніх послуг є вдосконалення маркетингової діяльності СЗВО. В Україні 

розвиток практичного і наукового інтересу до маркетингу у вищій освіті 

пояснюється не тільки світовою тенденцією до посилення євроінтеграційних 

процесів, але й рядом специфічних чинників, притаманних для 

постсоціалістичного етапу еволюції нашого суспільства. До них належать: 

невідповідність структури вищої освіти реальним потребам ринку; зменшення 

державного фінансування ВНЗ; зростаюча конкуренція між ВНЗ. У даному 

контексті очевидна нагальна потреба формування як теоретичних основ 

маркетингу ВНЗ, так і розробки теоретико-методичних засад маркетингової 

стратегії розвитку ВНЗ [114]. 

Маркетинговий аналіз є важливим інструментом для освітніх послуг в 

умовах ринкового середовища. Сутністю маркетингу освітніх послуг є 

максимальне задоволення потреб в освіті та підвищення особистої цінності 

людини, в результаті чого відбувається відтворення  загального 

інтелектуального потенціалу суспільства. Тому в основі маркетингу освіти 

лежить дослідження споживачів – безпосередніх одержувачів продуктів чи 

послуг. На ринку освітніх послуг клієнтами виступають батьки і їх абітурієнти. 

Також ВНЗ прямо контактують і з іншими суб’єктам – підприємствами і 
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організаціями, які приймають на роботу випускників ВНЗ,  фінансовими 

фондами, кадровими агенціями та державою.  

Розробити якісні послуги і програми, зробити доступними для цільових 

споживачів – цього недостатньо для забезпечення успішної діяльності 

навчального закладу. Необхідними є інформування про цілі, напрями 

діяльності, пропозиції і проблеми, що спонукають до виникнення інтересу саме 

до цього навчального закладу. Тому пропонуємо таку організаційну структуру 

служби маркетингу ВНЗ (рис. 3.12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.12. Організаційна структура служби маркетингу ВНЗ 

Джерело: розроблено автором. 

 

Основними функціями відділу сприяння працевлаштуванню є: 

– налагодження ділових зв’язків з підприємствами з метою вивчення 

вимог роботодавців до випускників; 

– проведення моніторингу по працевлаштуванню випускників, їхнього 

кар’єрного росту; 

– надання консультацій студентам стосовно працевлаштування; 

– організація зустрічей студентів та роботодавців; 
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– створення баз даних про вакансії підприємств; 

– проведення конкурсних відборів на замовлення роботодавців. 

Вивчивши вимоги роботодавців до молодих фахівців, можна більш 

конкретно вносити корективи в навчальні плани, і цим самим підвищувати 

конкурентоспроможність випускників освітнього закладу та їх якісні 

характеристики на ринку праці. Експертна рада служби маркетингу ВНЗ 

виконуватиме такі функції: 

– прогнозування попиту на освітні послуги закладу на основі оцінки 

кон’юнктури ринку освітніх послуг; 

–  вироблення стратегії розвитку освітнього закладу; 

– відслідковування тенденцій розвитку ринку праці та перспективність 

пропонованих освітнім закладом спеціальностей; 

– коректування навчальних планів відповідно до вимог ринку праці; 

– формування цінової політики, сервісної політики; 

– формування інформаційної бази про показники ринку. 

Аналіз діяльності конкурентів, їх слабкі та сильні сторони, оцінка 

закладу на ринку освітніх послуг, його частки та потенціалу розвитку 

формування іміджу вузу є обов’язками відділу зв’язків з потенційними 

споживачами. Системний підхід до проблеми вивчення потреб в спеціалістах 

певної кваліфікації повинен бути присутній в кожному вищому навчальному 

закладі, і за це повинні відповідати служби маркетингу. 

Основним показником, який забезпечить конкурентоспроможність 

вищого навчального  закладу на ринку є, перш за все, орієнтованість освітніх 

програм на ринок праці, яка повинна реалізовуватись через систематичні 

опитування роботодавців стосовно вимог до випускників з точки зору їхньої 

подальшої практичної придатності. Ці вимоги повинні враховуватись в процесі 

підготовки кадрів.  

Інноваційні зміни повинні бути і в технологіях навчально-виховного 

процесу вищих навчальних закладах. Активно повинні впроваджуватися 

модульно-рейтингові, «кейсові» системи навчання. При цьому, «інформаційні 
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освітні технології є важливою компонентою цілісного педагогічного процесу та 

мають бути невід’ємною складовою сучасних технологій навчання» [16]. 

Стандарти освіти, згідно яких здійснюється навчання у вищих навчальних 

закладах повинні бути у стані безперервного трансформування і модернізації.  

Вищі навчальні заклади повинні тісно співпрацювати із  Департаментом 

пропозиції та попиту при Національному агентстві із забезпечення якості вищої 

освіти для здійснення збалансування кон’юнктури ринку освітніх послуг в 

умовах євроінтеграції та глобалізації ринку освітніх послуг (рис. 3.13).  
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Рис. 3.13. Інституційний механізм прогнозування потреб у фахівцях з 

вищою освітою 

Джерело: доповнено  автором на основі [86]. 

 

Деталізуємо завдання і функції суб’єктів регулювання СЗВО у процесі 

забезпечення збалансованості ринків праці та освітніх послуг (центральних 

органів державної влади, Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти, органів місцевого самоврядування тощо). 

Так, основними завданнями  Департаменту пропозиції та попиту на 

фахівців з вищою освітою будуть: 

–   моніторинг кон’юнктури регіонального ринку освітніх послуг; 
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–   моніторинг кон’юнктури ринку праці в регіоні: виявлення та 

прогнозування потреб ринку праці у фахівцях певного напряму, а також 

відповідно до цього, надання пропозицій вищим навчальним закладам 

стосовно переорієнтації і перепрофілювання напрямів і їх коректування;  

– вдосконалення системи працевлаштування, професійної та соціальної 

адаптації випускників; 

– вдосконалення системи співробітництва з керівниками і кадровими 

службами підприємств з метою створення умов для формування 

довгострокових проектів державного замовлення на підготовку фахівців і 

створення комп’ютерної бази даних на випускників ВНЗ, які навчалися за 

держзамовленням; 

– розробка регіональних прогнозів та науково-технічних програм 

відповідно до вимог Міністерства освіти і науки, Міністерства праці та 

соціальної політики України.  

Вважаємо за доцільне, щоб Департамент пропозиції та попиту на фахівців 

з вищою також тісно співпрацював із підприємствами, з центрами зайнятості та 

кадровими агенціями (ця співпраця повинна бути описана в програмі розвитку 

соціального партнерства). Паралельно таку роботу повинні виконувати і вищі 

навчальні заклади.  

Варто відмітити, що дисбаланс на ринку праці виникає через позиції 

роботодавців (підприємств) щодо молодих фахівців, більшість яких висуває 

високі вимоги до випускників, стверджуючи, що випускники вищих 

навчальних закладів не в достатній мірі володіють практичними навиками тої 

чи іншої спеціальності, тому не можуть в повному обсязі виконувати 

поставлені виробничі завдання. В цьому контексті потрібно заохочувати 

підприємства укладати договори з вищими навчальними закладами про 

співпрацю. Доцільно було б питання взаємодії та співробітництва з 

роботодавцями обговорювати на різних суспільних та офіційних заходах, 

слуханнях, нарадах та круглих столах, які повинні ініціювати вищі навчальні 

заклади. Підприємства повинні формувати перелік проблем для науково-
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дослідної роботи вченим вищих навчальних закладів, тем для аспірантів, 

докторантів, для дипломних робіт студентів. 

На нашу думку, тільки спільно з роботодавцями потрібно вирішувати 

питання організації практики для студентів, включаючи можливість 

зарахування її до трудового стажу. Щоб привернути інвестиції в систему 

освіти, потрібно на законодавчому рівні надати право на податкові пільги тим 

компаніям та підприємствам, які вкладають засоби в освіту, її матеріально-

технічну базу.  

Враховуючи регіональні прогнози на рівні держави, необхідно 

розробляти загальнодержавні прогнози із врахуванням прогнозу розвитку  

макроекономічних показників, різних державних програм економічного та 

соціального розвитку, а також тенденцій світової економіки. Такий підхід  

дозволить оптимально розміщувати на основі тендеру держзамовлення на 

підготовку спеціалістів, які найбільш потрібні для ринку праці та для розвитку 

економіки країни в цілому. Така практика прийнята в Німеччині, де освітні 

заклади, які не гарантують реального працевлаштування не менш як 70% своїх 

випускників, не можуть розраховувати на фінансову підтримку держави. 

Крім цього, на рівні держави за допомогою отриманої інформації можна 

відслідковувати потребу та надлишок спеціалістів з певних напрямків та 

спеціальностей в різних регіонах, та за допомогою міграційних процесів ці 

питання врегульовувати, адже в економічній системі завжди існували регіони-

донори та регіони - реципієнти. Потенціали вищої освіти в розрізі областей 

нерівномірні та формуються під впливом соціально-економічної ситуації та 

невиробничої сфери регіону.  

Існує доцільність концентрації діяльності ВНЗ на вирішенні своїх 

основних завдань в рамках економічного розвитку регіону та місцевих 

співтовариств, вдосконалення систем спільного контролю і фінансування на 

рівні держави й місцевої влади, використання додаткового фінансування від 

місцевих промислових кіл [184]. 
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Можливості забезпечення сталого економічного розвитку нашої країни та 

формування інноваційної моделі економіки значною мірою залежать від рівня 

забезпеченості відповідних галузей і територій кадрами належної кваліфікації. 

У зв’язку з цим виникає нагальна необхідність у зміні підходів до 

прогнозування і планування кадрових потреб як у регіональному, так і 

загальнодержавному масштабі,  що дозволить подолати існуючий дисбаланс 

між попитом і пропозицією на ринку кваліфікованої праці. 

Задля формування ефективної методики прогнозування потреби в кадрах 

з вищою освітою, яка б найбільш повно враховувала сучасні вимоги до даного 

процесу,  доцільно використати: 

- по-перше, вітчизняний досвід у цій сфері (ретроспективний аналіз 

окремих позитивних аспектів визначення обсягів підготовки фахівців за умов 

планової економіки й витратного підходу до фінансування закладів вищої 

освіти); 

- по-друге, сучасні методичні підходи до визначення потреби у фахівцях 

вітчизняних науковців та фахівців країн пострадянського простору, оскільки  

рівень соціально-економічного розвитку й умови життя останніх є порівняно 

більш наближеними до умов нашої країни (у т.ч. конкурсний підхід до 

розміщення замовлень на підготовку фахівців); 

- по-третє,  досвід розвинених країн світу (контрактний підхід, гранти на 

навчання, відмова від постатейного фінансування вузів і перехід до сучасних 

моделей фінансування підготовки фахівців). 

Визначення перспективних потреб у фахівцях з вищою освітою повинне 

здійснюватися у кількісному та якісному вимірах.  

Кількісна оцінка майбутніх потреб у кадрах з вищою освітою залежить, 

насамперед, від прогнозованого рівня розвитку видів економічної діяльності як 

в країні в цілому, так і окремих територій.  

Якісна оцінка, окрім зазначених аспектів, повинна враховувати 

перспективні зміни вимог до компетенції персоналу внаслідок активізації 
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інноваційної діяльності, створення нових високотехнологічних робочих місць, 

інтенсифікації міжнародної інтеграції та місця нашої держави у цьому процесі.  

Отже, в умовах сучасної розбалансованості ринків праці та освіти 

необхідні кардинальні зміни, які при збереженні європейських орієнтирів 

розвитку передбачають їх ефективну інтеграційну взаємодію, приведення у 

відповідність якості надання освітніх послуг до потреб ринку праці (окремих 

роботодавців), переорієнтацію вищої освіти на багаторівневу практично-

орієнтовану систему підготовки кадрів, підвищення їх мобільності у світовому 

просторі. 

 

3.3. Організаційне забезпечення фінансування інноваційного 

розвитку системи закладів вищої освіти 

 

На сучасному етапі розвитку економічних відносин постійно 

відбуваються системні зміни, за рахунок чого можливими є створення і 

підвищення ефективності функціонування ринку освітніх послуг. Освіта і наука 

є галузями, які розвиваючись у взаємозв’язку з євроінтеграційними та 

глобалізаційними процесами, формують базис для розвитку нації на 

інноваційних засадах із врахуванням потреб як країни в цілому, так і кожної 

особистості.  

Стрімкий розвиток інформаційних технологій та засобів телекомунікації, 

інтеграція освіти, науки і виробництва, залежність країни від процесів, що 

відбуваються у світі та необхідність їх дослідження і адаптації, з одного боку, і 

жорстка конкуренція між ВНЗ, з іншого, – потребують зміни пріоритетів 

розвитку наукової та освітньої сфер. Здійснення реформ в системі освіти, яка 

виступає одним з базових факторів становлення України як демократичної 

держави у європейському економічному просторі, її адаптація до сучасних 

умов є актуальним завданням, виконання якого здатне забезпечити реалізацію 

стратегічних цілей держави, зокрема, досягнути високого рівня 



 

 

171 

конкурентоспроможності економіки України, стійкого економічного зростання 

та сталого розвитку національної економіки [58]. 

Досягнення фінансової ефективності сфери вищої освіти є важливим та 

актуальним завданням для більшості розвинених країн та країн з 

трансформаційною економікою. За останні 30 років в світі сформувались 

принципово різні моделі фінансування вищої освіти. Перша з них – орієнтація 

на створення вільного ринку у сфері вищої освіти. Така модель фінансування 

вищої освіти популярна в США, Японії, Австралії, Південній Кореї, Новій  

Зеландії та країнах Південної Африки.  

Неоліберальна політика передбачає скорочення витрат на вищу освіту з 

боку держави, перенесення центру ваги з державного на часткове фінансування 

з боку держави, регіонів, партій, приватних організацій та власне споживачів 

освітніх послуг. Наприклад, на початку ХХІ століття бюджетне фінансування 

вищої освіти в США покривало 42,5% загальних витрат ВНЗ, у тому числі 

12,4% - за рахунок федерального бюджету, 27,5% - за рахунок бюджетів штатів, 

2,6% - за рахунок місцевих бюджетів [39]. Для такої моделі фінансування 

властива фінансова підтримка через стипендії, гранти для найобдарованіших, а 

не найбідніших студентів. Ця модель є відкритою для приватизації системи 

освіти [82; 203]. 

Друга модель фінансування вищої школи – модель формування 

суспільного ринку у сфері вищої освіти. Така модель фінансування 

використовується в Канаді та деяких країнах Західної Європи (Великобританії, 

Іспанії, Італії) і характеризується рівновагою між активною допомогою 

держави та особистою відповідальністю в навчанні та кар’єрі. Наприклад, у 

Великобританії на початок ХХІ століття склалася така структура фінансування 

ВНЗ: 67% їхніх доходів формується за рахунок державного фінансування й 33% 

- за рахунок приватних джерел (кошти окремих громадян, кошти приватних 

фірм, доходи від платних послуг). Така модель є відкритою для часткової 

приватизації ВНЗ, а також для спільного управління діяльністю вищої школи 

всіма зацікавленими учасниками [203]. 
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Третя модель – антиринкова модель, орієнтована на блокування ринкових 

відносин у сфері вищої освіти. Така модель застосовується в більшості країн 

Західної Європи (Німеччині, Норвегії, Данії, Франції, Швеції, Фінляндії тощо). 

Позиція прихильників цієї моделі така: для подальшого розвитку «суспільства, 

добробуту» держава повинна взяти на себе всю відповідальність за 

фінансування вищої освіти. Модель є закритою для будь-якої приватизації 

навчальних закладів.  

В табл. 3.12 наведено порівняльну характеристику фінансування 

університетів на міжнародному рівні.  

Таблиця 3.12 

Міжнародний досвід фінансування університетів 

Україна Польща Франція Англія Нідерланди Фінляндія 

1 2 3 4 5 6 

Тривалість циклу державного фінансування 

1 бюджетний рік 1 бюджетний 

рік 

1 рік 1 

бюджетний 

рік 

1 бюджетний 

рік 

1 бюджетний 

рік 

Тип державного фінансування 

Державне 

замовлення 

на підготовку 

фахівців, 

наукових і 

науково- 

педагогічних 

кадрів. 

Окремо 

фінансується 

наукова 

діяльність 

Немає 

обмежень на 

використання 

освітньої 

частини суми, 

проте кошти 

на наукові 

дослідження 

спрямо- 

вуються 

безпосередньо 

конкретним 

факультетам 

Block grant 

ділиться на 

окремі 

категорії 

призначення. 

Нема змоги 

переносити 

кошти з однієї 

групи витрат 

на іншу 

 

 

 

 

 

Університет сам вирішує, як витрачати 

отримані кошти 

Залишок в кінці бюджетного періоду 
Надлишок 

загального 

фонду не 

зберігається, 

надлишок 

спеціального 

фонду 

зберігається 

за Законом, 

однак це 

суперечить 

Бюджетному 

кодексу 

 

 

Надлишок 

залишається 

у ВНЗ, але 

його 

використання 

визначається 

регуляторним 

органом 

 

 

 

 

Надлишок зберігається повною мірою без обмежень 
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Продовження табл. 3.12 

1 2 3 4 5 6 

Нерухомість 
Університети 

не можуть 

продавати 

свої будівлі, 

вони не 

можуть бути 

предметом 

застави 

За певних 

обмежень 

університети 

можуть 

продавати 

свої будівлі 

Університети 

можуть 

продавати 

свої будівлі за 

згоди 

регуляторного 

органу 

Університети можуть вільно 

продавати свої будівлі 

Університети 

можуть 

продавати 

свої будівлі з 

певними 

обмеженнями 

Універси- 

тетська 

нерухомість 

зберігається 

у власності 

агентств 

нерухомості, 

де ВНЗ мають 

найбільшу 

частку голосу 

 

Джерело: складено автором. 

 

Зарубіжні дослідники О. Ківінен і Р. Рінне виокремлюють такі моделі 

функціонування ВНЗ (вищої освіти) з точки зору взаємодії вищої школи, 

держави і ринку:  

1) американська модель (висока децентралізація; жорстка конкуренція, 

ринкове управління, відкритість);  

2) західноєвропейська модель (державне фінансування; державний 

контроль; доступ до навчання у ВНЗ на основі вступних процедур);  

3) скандинавська модель (державне фінансування; управління на основі 

розвиненого механізму законодавства; конкуренція, що контролюється 

державою; мінімальний приватний сектор) [228, с. 215–222]. 

Запропоновано матрицю моделей фінансування СЗВО в Україні (рис. 3.14), 

яка базується на обранні переважаючого вектору фінансування – державного, 

спрямованого на забезпечення реальних кадрових потреб економіки, та 

приватного, що орієнтується на задоволення попиту споживачів освітніх послуг 

та комерціалізацію освіти. 

Для України в даний час характерною є перша модель фінансування, за 

якої обсяг фінансових ресурсів, що виділяються для ВНЗ як з боку держави, так і 

з приватних джерел є відносно низьким, що суттєво уповільнює інноваційний 
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розвиток економіки. У розвинених країнах світу існує практика успішного 

застосування як державного (країни ОЕСР, скандинавські країни), так і 

приватного фінансування (США, Великобританія, Австралія, Японія, Південна 

Корея). Оптимальним варіантом для України є поступове нарощування 

фінансування з боку державних та приватних джерел, підвищення ефективності 

використання фінансових ресурсів та перехід до четвертої моделі фінансування 

на основі забезпечення збалансованості інтересів у стратегічній і поточній 

перспективах. 

  

 
Рис. 3.14. Матриця моделей фінансування СЗВО в Україні 

Джерело: складено автором. 

 

Основними напрямами диверсифікації джерел фінансування освіти є: 

– встановлення плати за навчання або зборів на відшкодування витрат на 

проживання та харчування (Швеція, Норвегія, Фінляндія, Данія; у більшості 

країн з перехідною економікою); відміна або зменшення розмірів студентських 

грантів і стипендій; скорочення або «заморожування» субсидій на студентські 

кредити; 

– довгострокове залучення фінансових пожертвувань від випускників, 

індивідуальних і корпоративних донорів з метою створення ендаументів – 

фондів цільового капіталу, що використовуються ВНЗ на суспільно значущі 

ІІІ. Держава фінансує всі витрати на 

вищу освіту, наукові дослідження і 

розробки у вищій школі, визначає 

обсяги прийому у розрізі 

спеціальностей шляхом державного 

замовлення на підготовку фахівців, роль 

приватного фінансування незначна 

І. Рівень фінансування вищої освіти як 

державою, так і з приватних джерел 

низький, що призводить до дисбалансу 

кількісних і якісних показників 

підготовки фахівців, стагнації наукових 

досліджень і розробок у ВНЗ, низьких 

темпів інноваційного розвитку 

ІV. Високий рівень фінансування ВНЗ 

як з боку держави (спеціальності, 

необхідні для економіки у стратегічній 

перспективі, фундаментальні наукові 

розробки) та приватних осіб (прикладні 

розробки) на основі забезпечення 

збалансованості інтересів  

ІІ. Підготовка фахівців у ВНЗ 

здійснюється переважно на комерційній 

основі, висока частка фінансування 

наукових розробок ВНЗ з боку 

недержавних замовників, ВНЗ у своїй 

діяльності орієнтуються на 

максимізацію отримання прибутку 

Приватне фінансування (орієнтованість на попит споживачів) 
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цілі. Значні пожертвування ще в ХІХ ст. одержували такі університети США, як 

Гарвард, Єль, Прінстон, Колумбія, Дартмут; 

– випуск облігацій, як це зробив у 2010 р. Кембриджський університет, 

розташований у Великобританії, який уперше за 800 років не знайшов 

альтернативного джерела фінансування університетського містечка, музейних 

та освітніх центрів (400 млн. ф. ст.). Шляхом випуску облігацій під час 

економічної кризи пішли Гарвардський та Прінстонський університети США, 

залучивши $2,5 млрд і $1 млрд відповідно; 

– формування підприємницьких університетів, які не просто 

взаємодіють із промисловістю, а здатні комерціалізувати результати своєї 

наукової діяльності (інтелектуальну власність), тобто заробити прибуток і 

залучити додаткові фінансові ресурси. У США існує досвід використання двох  

моделей становлення підприємницького університету [111]. Перша – 

університет-підприємець, кафедри й факультети якого пропонують ринку нові 

науково-навчальні продукти. Друга модель – університет підприємницький за 

результатом, який надає можливість викладачам, студентам і випускникам 

виходити на глобальні ринки із заснованими ними інноваційними компаніями. 

Наприклад, університети Стенфорда і Берклі (штат Каліфорнія), виконуючи 

замовлення з боку великих корпорацій і Пентагона, фактично створили 

світовий центр високих технологій, відомий як «Кремнієва долина»; 

– запровадження нових інструментів державного управління бюджетами 

університетів із використанням грантів, позик, що повертаються умовно, 

гарантій та страхування, механізмів пайової участі [207]. 

В контексті вдосконалення зазначеної складової ключову роль займає 

диверсифікація джерел фінансування інноваційного розвитку СЗВО – від 

традиційної моделі, яка передбачає бюджетне фінансування основної діяльності 

державних ВНЗ, до інноваційної моделі, яка забезпечує передумови для 

суттєвого  розширення та самостійного пошуку альтернативних фінансових 

ресурсів самими ВНЗ в умовах фінансової автономії та відповідальності за 

результати власної діяльності (рис. 3.15).  
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Рис. 3.15. Диверсифікація джерел фінансування інноваційного 

розвитку СЗВО 

Джерело: розроблено автором. 

 

Для України характерно виділення державних коштів відповідно до 

кількісних нормативних показників ВНЗ (один із них – співвідношення 

чисельності студентів і викладачів у відповідному році) і не пов’язане з якісною 

стороною навчального процесу. При цьому статус бюджетної установи 

обмежує можливості ВНЗ і у використанні залучених (позабюджетних) 

фінансових ресурсів: для цього потрібне затвердження вищим органом 

державного управління фінансових планів  

На практиці ж дедалі більше українських державних ВНЗ починають 

залучати додаткові кошти з нормативно визначених джерел, насамперед 

відкривають програми платної професійної освіти, основним замовником яких 
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стають домогосподарства. На жаль, домогосподарства України формують 

попит на вищу освіту, не маючи ні знань, ні досвіду діагностики і 

прогнозування ринків праці хоча б на 4-6 років (період навчання у ВНЗ).  

У результаті за інноваційними напрямами, які знадобляться найближчим 

часом, навчається лише 0,6% студентів. Крім того, нинішній рівень доходів 

домогосподарств є недостатнім для значних інвестицій в освіту: у стані 

гострого соціального відторгнення (дохід домогосподарства в розрахунку на 

умовного дорослого є нижчим за національну межу бідності) знаходяться 37,7 

% домогосподарств. Сам же рівень оплати за навчання у вищій школі зріс 

настільки, що дешевше, ніж в Україні, вищу освіту можна здобути у Німеччині, 

Швеції, Франції і Чехії. Зіставним по вартості з Україною є навчання у ВНЗ 

Польщі і Швейцарії.  

В Україні відсутні і доступні фінансові компенсатори видатків 

домогосподарств на освіту: надання грантів, освітніх позик та виплати  

кошторисів і спеціальний дозвіл. Не випадково фахівці пропонують перейти від 

витратного механізму виділення коштів з державного бюджету на цільовий – з 

урахуванням характеру конкретних програм навчання та наукових досліджень 

конкретного ВНЗ, актуальність та якість яких визначаються на конкурсній 

основі або шляхом моніторингу (рейтингування) діяльності ВНЗ [13, с. 78].  

Фахівці Світового банку ще у 2008 році у своєму дослідженні 

«Вдосконалення міжбюджетних відносин і стратегії державних видатків у 

сферах охорони здоров'я та освіти в Україні: вибрані питання» [10] зазначали, 

що Україна витрачає значну суму своїх бюджетних ресурсів на освіту 

(головним чином на місцевому рівні), однак ефективність цих видатків низька. 

Вони вважали, що зазначені видатки не можна підвищити, не завдавши 

економіці шкоди внаслідок додаткового податкового навантаження. 

Відзначаючи, що значна сума бюджетних коштів, вкладена в послуги освіти, не 

забезпечує належної віддачі, і вони пояснювали цю ситуація частково значною 

неефективністю послуг у сфері освіти, що призводить до надто малих видатків 

на заходи з підвищення якості послуг і недостатніх інвестицій.  
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Одним із головних тверджень цього дослідження було те, що немає 

потреби у збільшенні видатків бюджету України на надання послуг, однак є 

потреба у підвищенні ефективності цих видатків. У цьому контексті 

пропонувалося уряду України поліпшити розподіл ресурсів, зміцнюючи 

систему міжбюджетних відносин і забезпечуючи достатні бюджетні 

заощадження у рамках наявного обсягу фінансування сфери освіти з тим, щоб 

перерозподілити їх для підвищення якості видатків у цій сфері.  

На нашу думку, істотних заощаджень можна досягти у сфері вищої освіти 

завдяки цільовому спрямуванню бюджетних ресурсів (на оплату навчання і 

стипендії) кращим студентам з бідніших домогосподарств, що очевидно, 

забезпечило б значне заощадження бюджетних коштів, які можна буде 

використати для видатків на заходи з підвищення якості (які не отримують 

достатнього фінансування). Підкреслювалося, що зважаючи на негативний 

демографічний профіль України, реформи слід впроваджувати негайно, 

затримка із їх початком унеможливить поступові зміни, і згодом необхідно 

буде впроваджувати радикальніші реформи, що матиме вищу політичну ціну.  

Окрім того, як додатковий захід є можливість запровадження на пілотній 

основі системи ваучерів для студентів, чиє навчання у закладах вищої освіти 

оплачується з бюджету, з використанням яких студенти могли б платити ці 

кошти тому навчальному закладові, який вони самі оберуть. Це могло б 

стимулювати конкурентну боротьбу між вищими навчальними закладами за 

таких студентів і підвищити значимість їхніх освітніх послуг на ринку. У 

багатьох країнах світу, особливо в країнах з розвинутою ринковою економікою 

державні витрати на освіту є значними і постійно зростаючими, тобто держава 

впливає на освіту у першу чергу заходами фінансово-економічного характеру. 

Освіта стала пріоритетом національної стратегії економічного зростання, а 

сприяння її розвитку включає елементи постійного моніторингу та подальшого 

індикативного прогнозування, що увійшло у практику державного регулювання 

національних систем освіти всіх розвинутих країн.  
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Наступним напрямом  удосконалення фінансового забезпечення вищої 

освiти в Українi є освітнє кредитування, яке сприяє підтримці 

платоспроможного попиту на освітні послуги та забезпеченню доступності 

освіти. До основних форм освітнього кредитування, які знайшли поширення в 

інших країнах, слід віднести:  

1) субсидії з державного бюджету для відшкодування визначеної частини 

витрат позичальника на сплату відсотків за банківськими кредитами, які були 

отримані на оплату навчання у ВНЗ;  

2) бюджетні субсидії особливо нужденним громадянам на виплату 

відсотків за користування;  

3) гарантії держави за освітніми кредитами;  

4) податкове відрахування сум, які були спрямовані фізичною особою на 

оплату навчання і погашення відсотків за користування освітнім кредитом чи 

позикою. 

Враховуючи зазначене, одним із пріоритетних напрямів реформування 

національної системи вищої освіти в Україні має бути реформування 

економічних засад системи вищої освіти, яке повинно спрямовуватися на 

створення прозорих фінансово-економічних механізмів цільового накопичення 

та адресного використання коштів, необхідних для реалізації в повному обсязі 

конституційних прав громадян на вищу освіту. 

Так, ЄС рухається шляхом об'єднання та уніфікації – від самостійності 

кожного університету до побудови міжнародних механізмів спільного розвитку 

освіти. А для України важливо відійти від єдиного формального підходу до усіх 

закладів вищої освіти та надати можливість самостійного розвитку. В 

європейських університетах запит на забезпечення якості вищої освіти 

формується "знизу", тобто від самих гравців системи вищої освіти. А в 

українські університети він надходить "згори", тобто від міністерства освіти і 

науки.  

Інноваційний розвиток системи закладів вищої освіти нерозривно 

пов'язаний із розвитком науки (рис. 3.16).  Відомо, що економіка країни 
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знаходиться у кризовому стані і це насамперед позначилось на розвитку науки. 

Різке скорочення джерел державної підтримки науки увійшло в протиріччя з 

необхідністю збереження та накопичення потенціалу, потребами подальшого 

розвитку науки, забезпеченням необхідної матеріально-технічної бази наукових 

установ. Наука вищої школи на сучасному етапі залежна від бюджетного 

фінансування і тому опинилася в найгіршому становищі. Відбувається 

незворотна руйнація наукового потенціалу, занепад провідних наукових шкіл, 

особливо що стосується фундаментальної науки. Сьогодні в вищих навчальних 

закладах (ВНЗ) виконуються понад 10% НДДКР України, п’ята частина 

загального обсягу фундаментальних досліджень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.16. «Трикутник знань» 

Джерело: розроблено автором. 

 

Європі вдалось побудувати ефективну систему освітніх цінностей. В її 

основі – так званий «Трикутник знань» (освіта - наука - інновації). Така система 

цінностей задає вектор розвитку європейської освіти. І в цьому сенсі 

європейський досвід має велику цінність. Результатом дотримання такого 

вектору є високий рівень довіри з боку світової спільноти до якості 

європейської освіти. 

Право на освіту та свобода наукової творчості є конституційними 

правами людини і громадянина (ст. ст. 53, 54 Конституції України). Відповідно, 
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держава повинна створити умови для забезпечення реалізації зазначених прав, 

в першу чергу, шляхом створення належної законодавчої бази. 

Враховуючи зазначене, саме вищі навчальні заклади мають бути 

основним джерелом новітніх прогресивних технологій, які б сприяли 

підвищенню конкурентоспроможності українських товаровиробників та 

економіки України в цілому. Звертаємо увагу, що комерціалізація результатів 

наукової діяльності вищих навчальних закладів є лише одним із проблемних 

аспектів наукової діяльності у вищих навчальних закладах.  

У зв’язку з цим вважаємо за доцільне використати комплексний підхід 

щодо удосконалення законодавства в цій сфері. Зокрема, на сьогодні існує ряд 

проблем, які не дають можливості вищим навчальним закладам України 

ефективно реалізовувати свій науковий потенціал. До найбільш проблемних 

напрямів слід віднести:  

– відсутність академічної, дослідницької та господарської автономії 

вищих навчальних закладів;  

– недостатню державну підтримку фундаментальних та прикладних 

досліджень та впровадження їх результатів;  

– відсутність належних умов для залучення інвестицій;  

– оподаткування доходів та прибутку від наукової діяльності;  

– відсутність державної підтримки впровадження результатів 

досліджень у виробництво;  

– відсутність належного захисту прав інтелектуальної власності на 

об’єкти інтелектуальної власності, створені за державні кошти;  

– відсутність захисту трудових прав наукових працівників вищих 

навчальних закладів та недостатньої оплати праці науковців;  

– відсутності менеджменту комерційних проектів, пов’язаних із 

впровадженням результатів наукової діяльності вищих навчальних закладів.  

Серед негативних моментів механізмів державного фінансування сфери 

вищої освіти можна виокремити такі [94, с. 269-270]:  
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1. Недостатнє державне фінансування вищої освіти та занижений рівень 

оплати освітніх послуг, що не дозволяє суттєвим чином забезпечувати 

впровадження сучасних інноваційних технологій у навчальний процес, а також 

забезпечувати необхідний рівень оплати праці професорсько-викладацького 

складу. 

2. Відокремленість працедавців, тобто споживачів послуг праці фахівців з 

вищою освітою, від процесу фінансування вищої освіти та як наслідок 

невідповідність кон’юнктури ринку освітніх послуг потребам ринку праці.  

3. Неефективна модель формування, розміщення та виконання 

державного замовлення на підготовку кадрів з вищою освітою.  

4. Відсутність ефективного механізму фінансування науково-дослідної 

діяльності ВНЗ, яка є обов’язковою для забезпечення високого рівня підготовки 

фахівців та утвердження університетів як центрів продукування нових знань в 

умовах формування постіндустріальної моделі економіки. 

Отже, сучасні положення щодо фінансового забезпечення СЗВО в Україні 

за умов інноваційного розвитку ґрунтуються на якісно новій нормативній базі і 

спрямовані на багатоканальне залучення та ефективне використання фінансових 

ресурсів, зокрема: державних – шляхом реформування системи державного 

замовлення на підготовку кадрів і державного фінансування наукових 

досліджень і розробок відповідно до потреб стратегічно важливих та 

високотехнологічних галузей економіки; приватних – за рахунок залучення 

коштів бізнес-структур, забезпечення активної взаємодії між ВНЗ, науковими 

установами та підприємствами; міжнародних – на основі активізації участі ВНЗ у 

міжнародних грантових програмах та проектах. Це дозволить покращити якість 

та конкурентоспроможність освітніх послуг, стан матеріально-технічного 

забезпечення та забезпечити передумови для інноваційного розвитку СЗВО 

відповідно до потреб економіки України. 

У даний час в Україні активізувався пошук нових, більш ефективних 

підходів до фінансування вищої освіти як на рівні Міністерства освіти і науки, 

так і в широких наукових колах. Практичний інтерес становить модель, 



 

 

183 

запропонована О. Співаковським, яка складається з наступних елементів 

(табл. 3.13). 

Таблиця 3.13 

Модель фінансування вищої освіти на основі збільшення доданої 

вартості студента 

Елементи 

моделі 

Основні характеристики 

Форми 

державного 

фінансу-

вання 

Встановлюються наступні три форми державного фінансування підготовки 

фахівців у вищих навчальних закладах: 

- здійснення державою повної компенсації витрат на навчання; 

- надання державних гарантій для отримання здобувачами вищої освіти 

кредитів на оплату вартості навчання з погашенням за рахунок держави 

відсотків за такими кредитами; 

- надання державних гарантій для отримання здобувачами вищої освіти 

кредитів на оплату вартості навчання з погашенням за власний рахунок 

здобувачів освіти відсотків за такими кредитами. 

Оператор 

фондів 

Оператором фондів є відповідний центральний орган виконавчої влади – 

Національне агентство з фінансування вищої освіти, що має статус 

центрального органу виконавчої влади. 

Порядок 

розрахунків 

В рамках першого фонду Агентство перераховує вартість послуг з навчання 

безпосередньо до ВНЗ, а індивідуальні супутні витрати у розмірі мінімальної 

заробітної плати – на індивідуальний банківський рахунок студента. 

В рамках другого фонду Агентство від імені Уряду підписує з кредитною 

установою договір про надання державних гарантій за комерційним кредитом, 

перераховує суми відсотків за позиками, нарахованих під час навчання, 

кредитній установі, яка в свою чергу самостійно перераховує до ВНЗ вартість 

навчання. 

В рамках третього фонду Агентство від імені Уряду підписує з кредитною 

установою договір про надання державних гарантій за комерційним кредитом. 

Зміна 

доступу до 

фондів 

фінансу-

вання 

Під час навчання кожен студент має періодично підтверджувати доступ до того 

чи іншого фонду фінансування. 

З метою визначення рівня доступу до фонду фінансування, Агентство кожні 

півроку організовує перевірку знань студентів, результати якої вносяться до 

єдиної державної бази даних з питань освіти. 

За результатами перевірки, Агентство, залишаючи незмінною пропорцію 

розподілу фондів фінансування вищої освіти студентів по кожній спеціальності 

кожного року навчання, перерозподіляє між студентами право доступу до того 

чи іншого фонду у залежності від результатів контролю якості знань. 

Переваги 

моделі 

Запропонована модель фінансування освіти має наступні переваги у порівнянні 

з попередньою: 

- створення прозорого ринку надання освітніх послуг; 

- залучення суттєвих додаткових фінансових інструментів, в тому числі і 

кредитних ресурсів під гарантії держави; 

- перехід від ідеології дотацій до ідеології інвестування в освіту; 

- стимулювання постійної мотивації студентів до якісного навчання. 

 
Джерело: складено на основі [181]. 
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Процес реалізації моделі доданої вартості студента має відбуватися 

завдяки принципу використання базових критеріїв для визначення рейтингу 

абітурієнта, до яких відносяться: 

– результати зовнішнього незалежного оцінювання; 

– результати Державної підсумкової атестації; 

– преференція по спеціальності; 

– регіональна преференція. 

Доступ абітурієнтів (студентів) до можливості фінансування за одним з 

вищезазначених фондів визначається на підставі комплексної оцінки вказаних 

вище критеріїв при вступі на навчання до вищого навчального закладу та 

періодично коригується протягом всього терміну навчання в залежності від 

проміжних результатів оцінювання успішності. 

В контексті забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної вищої 

освіти розроблено напрями вдосконалення фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку СЗВО за такими підсистемами: розподілу ресурсів, 

контролю, нормування, вибору джерел фінансування, інформаційного 

забезпечення, кредитування, державно-приватного партнерства (табл. 3.14). 

Окремо хотілося б акцентувати увагу на останньому проблемному 

напрямі – менеджменті комерційних проектів. На жаль, вищі навчальні заклади 

не мають можливості забезпечувати належний менеджмент комерційних 

проектів, оскільки наукові та науково-практичні працівники, як правило, не 

мають профільної бізнес-освіти та необхідного досвіду у цій сфері. Вирішення 

зазначеної проблеми вбачається можливим шляхом стимулювання 

співробітництва між вищими навчальними закладами та бізнес-структурами, в 

першу чергу, суб’єктами малого та середнього підприємництва (далі – МСП).  

До речі, законодавством Європейського Союзу передбачено підтримку 

МСП шляхом стимулювання співробітництва між МСП та науково-дослідними 

установами та університетами (зокрема, шляхом заснування університетами 

МСП). Таке співробітництво є вигідним для МСП, оскільки однією із основним 

проблем МСП є відсутність доступу до новітніх технологій, які дають 
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конкурентні переваги. І, безумовно, таке співробітництво є вигідним для вищих 

навчальних закладів, оскільки, по-перше, створює умови для комерційного 

впровадження результатів своєї наукової діяльності, по-друге – заповнює 

прогалину менеджменту комерційних проектів. 

Таблиця 3.14  

Напрями вдосконалення фінансування інноваційного розвитку 

СЗВО в Україні 

Підсистеми Напрями вдосконалення 

Розподілу 

ресурсів 

Забезпечення ефективного розподілу фінансових ресурсів на видатки 

освітніх послуг з державного та місцевих бюджетів у розмірах, достатніх для 

розвитку ВНЗ, враховуючи стан матеріально-технічної та лабораторної бази, 

можливості відтворення потенціалу науково-педагогічних працівників та 

розвитку науки 

Контролю Посилення контролю та здійснення систематичного аналізу цільового 

використання коштів на освіту, забезпечення у ВНЗ дієвих механізмів 

громадського контролю за їх витрачанням 

Нормування Удосконалення методів визначення обсягів фінансування освіти та розробка 

нормативів фінансування із врахуванням мінімальних соціальних стандартів, 

які дозволять встановити нижню межу обов’язкового фінансового 

забезпечення розвитку освіти 

Вибору джерел 

фінансування 

Удосконалення механізму фінансування освіти в Україні з урахуванням 

міжнародного досвіду, перехід до багатоканального фінансування, 

прийняття заходів щодо збільшення та диверсифікації джерел фінансування 

вищої освіти та оптимізації структури ВНЗ 

Інформаційного 

забезпечення 

Удосконалення науково-методичного та інформаційного забезпечення 

освітнього процесу, створення умов для проведення фундаментальних та 

прикладних досліджень у ВНЗ, які виступатимуть додатковим джерелом 

фінансування вищої освіти та сприятимуть підвищенню рівня 

конкурентоспроможності національних ВНЗ 

Кредитування Розвиток системи освітнього кредитування, що сприятиме: підвищенню 

зацікавленості громадян у використанні кредитних ресурсів для оплати 

освітніх послуг; забезпеченню доступності освітнього кредиту для широких 

верств населення; стимулюванню платоспроможного попиту на ринку 

освітніх послуг; збільшенню обсягу фінансових ресурсів у закладах вищої 

освіти; залученню фінансових ресурсів у сферу довгострокового освітнього 

кредитування 

Державно-

приватного 

партнерства 

Створення нової моделі економічної діяльності ВНЗ, яка базується на 

солідарній участі держави, бізнесових кіл і громадян. 

 

Джерело: складено автором. 

 

Окрім державного фінансування підготовки фахівців з вищою освітою, не 

менш важливе значення має наукова та інноваційна сфери, які виступають у 

ролі основних генераторів створення нових знань та формують якісний рівень 
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освітніх послуг вищих навчальних закладів. При цьому, саме дані сфери стають 

принциповими для формування сучасної національної та регіональних 

інноваційних систем. 

Характеризуючи традиційні джерела фінансування НДДКР, необхідно 

зазначити, що в економічно розвинених країнах вони поділяються залежно від 

характеру досліджень чи розробок. Як правило, фундаментальні дослідження, 

які виконуються здебільшого на базі університетів, фінансуються переважно 

самими університетами та державою, виходячи з пріоритетів науково-

технологічного розвитку країни, рідше фондами чи потужними корпораціями, 

які зацікавлені у проривних інноваціях у певних галузях. У той же час джерела 

прикладних досліджень чи розробок мають, як правило, приватний характер, 

що пояснюється переважною орієнтацією на отримання кінцевого 

комерційного результату. 

Проте, за умов ринкових відносин, особливістю державного фінансового 

стимулювання розвитку сектора НДДКР ВНЗ у якісному вимірі – це 

використання передусім цілеспрямованого проектного підходу. Так, уряд 

Сполученого Королівства намагається уникати фінансування якомога більшої 

частки ВНЗ, а передусім виставляє свої пріоритети у напрямку тих 

університетів та відповідних напрямів досліджень, де було досягнуто значних 

результатів [94, с. 280-282]. 

Міністерство освіти і науки України  залишається головним органом у 

системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації 

державної політики у сфері науково-технічної діяльності в системі вищої 

освіти.  

Фінансування наукової та науково-технічної діяльності вищих 

навчальних закладів та наукових установ, що віднесені до сфери управління 

Міністерства освіти і науки, здійснюється за бюджетною програмою КПКВК 

2201040 «Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт 

за державними цільовими програмами та державним замовленням, виконання 

міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів вищими 
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навчальними закладами та науковими установами, фінансова підтримка 

наукової інфраструктури та наукових об’єктів, що становлять національне 

надбання» [88]. 

Конкурсний відбір наукових проектів здійснювався  Міністерством 

щороку відповідно до Положення про проведення конкурсного відбору 

наукових проектів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

від 01.06.2006 № 423 (рис. 3.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.17. Існуюча модель  фінансування науково-дослідних робіт у 

вищих навчальних закладах за рахунок коштів державного бюджету 

Джерело: складено автором. 
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загального обсягу бюджетного фінансування доведеного Міністерству на 
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вищий або середній (прохідний) бал. Загальний обсяг фінансування складав 

суму обсягів фінансування науково-дослідних робіт, що потрапили до 

прохідного списку в розрізі всіх секцій. За умови отримання непрохідного балу 

ВНЗ не отримували фінансування взагалі. 

 Існуюча модель фінансування сприяла конкуренції ВНЗ в рамках секцій, 

їх зацікавленості в отриманні фінансування на виконання науково-дослідних 

робіт, проте недоліком було отримання результату, який не завжди мав 

конкретне застосування та впровадження, що призводило до неефективного 

використання бюджетних коштів. 

У 2015 році було застосовано інший механізм фінансування науково- 

дослідних робіт. Розподіл  бюджетних   коштів  здійснювався  для кожного ВНЗ 

за формулою:  

Фі 2015= Фі 2014*K*a,                                                    (3.1) 

де: Фі 2015 – обсяг фінансування 2015; 

Фі 2015 – обсяг фінансування 2014; 

K – коефіцієнт конкурсного зростання; 

а – коефіцієнт зменшення,  

а = Фі 2015 / Фі 2014*K     ( у 2014 році   а=0,87). 

Після визначення обсягу фінансування за такою формулою та доведення 

на 2015 рік  відповідного обсягу фінансування вищий навчальний заклад або 

наукова установа  самостійного здійснювали розподіл за темами науково-

дослідних робіт та формували тематичний план для погодження з 

Міністерством освіти і науки.  

Недоліками такого механізму  фінансування наукових досліджень є:  

1) за базу фінансування обрано тільки обсяг фінансування  2014 року  

(Фі 2014), що унеможливлювало отримати фінансування тим ВНЗ/НУ, які не  

фінансувались у 2014 році. Тобто критерій одного року фінансування не є 

об’єктивним;  

2) розпорошення державних грошей; 

3) стимулювання не якості, а кількості наукових досліджень;  
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4) дублювання тематики наукових досліджень; 

5) неефективне виконання наукових досліджень; 

6) невідповідність  зазначеного механізму  фінансування  нормативно - 

правовій базі. 

Кожного року відбувається зміна критеріїв конкурсного відбору, проте 

ефективність фінансування та впровадження результатів наукових досліджень і 

розробок, які виконуються за рахунок коштів загального фонду державного 

бюджету, залишається  низькою. Крім того, існуюча система фінансування 

наукових досліджень і розробок за рахунок коштів загального фонду 

державного бюджету не дозволяє конкурувати регіональним ВНЗ з потужними 

ВНЗ, які мають більш вагомі наукові показники, а відповідно не мають 

об’єктивної змоги отримати більш високі експертні бали за результатами 

експертної оцінки. Існування діючої системи фінансування з часом призведе до 

повного знищення фінансування наукових досліджень і розробок, які 

виконуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету у 

регіональних ВНЗ. 

Запропонований нами підхід до  фінансування науково-дослідних робіт у 

ВНЗ полягає в усуненні недоліків, які  існували при застосуванні попередніх 

методів фінансування наукових досліджень і розробок, та покращенні існуючої 

моделі фінансування. Розроблено нову модель фінансування фундаментальних і 

прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) 

розробок ВНЗ за рахунок коштів державного бюджету, реалізація якої надасть 

можливість забезпечити результативність проведення наукових досліджень та 

високий рівень ефективності використання бюджетних коштів. Запровадження 

нової моделі дозволить на державному рівні визначати існуючі проблеми 

економіки країни і суспільства, які могли б бути вирішені за допомогою 

наукових досліджень і розробок СЗВО, підпорядкованих відповідним 

міністерствам. Тільки ті ВНЗ, які пропонують найкраще вирішення поставленої 

проблеми і впровадження результатів науково-дослідних робіт, можуть мати 

право на виконання науково-дослідної роботи та отримання фінансування за 
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рахунок коштів держави. Розроблена автором дослідження модель 

фінансування наукових досліджень представлена в вигляді схеми (рис. 3.18).  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.18. Модель  фінансування науково-дослідних робіт у вищих 

навчальних закладах за рахунок коштів державного бюджету 

Джерело: розроблено автором. 
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Запропонована модель фінансування науково-дослідних робіт  і 

розробок розроблена з метою ефективного використання бюджетних коштів, 

отримання вагомих сучасних наукових результатів, спрямованих на 

забезпечення потреб інноваційного розвитку вітчизняної економіки та 

конкурентоспроможних на світовому ринку. запобігання дублювання 

тематики наукових досліджень ВНЗ, підпорядкованим відповідним 

міністерствам.  

Якщо наша країна зможе вирішувати 2-3 (а може і більше) існуючі 

проблеми  з  кожного  напряму наукових досліджень щороку, то покращення 

розвитку національної економіки буде гарантовано. Функціонування даного 

механізму дозволить: по-перше, підвищити сприйнятливість економіки до 

науково-технічних досягнень; по-друге, створити багатоступеневу систему 

взаємозв’язків у циклі «наука-виробництво-реалізація». 

Перевагами такої моделі фінансування фундаментальних та 

прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) 

розробок ВНЗ за рахунок коштів державного бюджету є:  

– створення об’єктивної конкуренції між ВНЗ щодо вирішення 

поставленої проблематики;  

– впровадження результатів наукових досліджень і розробок для 

вирішення нагальних потреб економіки і суспільства держави;  

– запобігання дублюванню тематики наукових досліджень;  

– досягнення взаємодії в системі «освіта – наука – бізнес»;  

– унеможливлення розпорошення бюджетних коштів та сприяння 

найбільш ефективному їх використанню;  

– запобігання дії корупційних схем на рівні міністерств, як головних 

розпорядників бюджетних коштів;  

– вирішення конкретних  нагальних потреб економіки і суспільства, 

які є актуальними на рівні держави, регіону, галузі, конкретного виробника. 

Подальше удосконалення системи фінансового забезпечення наукової 

діяльності в університетах передбачає впровадження в практику 
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фінансування наукової діяльності за рахунок виконання науково-дослідних 

робіт на госпрозрахунковій основі, а саме : 

-   виготовлення та продаж власних наукових розробок; 

-   виконання програмних досліджень для передових ефективно діючих 

підприємств  в сфері діяльності університету; 

-   створення дієвого механізму стимулювання наукової творчості 

фахівців дослідного університету відповідно до міжнародних стандартів; 

-   надання права університетам розпоряджатися коштами, які вони 

заробляють виконанням науково-технічних та інших господарських робіт, 

безпосередньо через банківські рахунки, звільнивши їх від лімітування 

розподілу за статтями; 

-   законодавчо закріпити звільнення від оподаткування частини 

прибутку підприємств, незалежно від форми їхньої власності, яка 

спрямовується на фінансування наукових досліджень в університетах.  

Держава, в свою чергу, повинна забезпечити фінансування 

фундаментальних та пошукових досліджень, та надати пільги для скорішого 

розвитку науки, а саме: звільнити від оподаткування фінансування наукових 

досліджень; звільнити від оподаткування частину прибутку підприємств та 

інших організацій, незалежно від власності, яка спрямовується науковим 

фондам; встановити пільгове оподаткування прибутків наукових установ.  

Отже, державне регулювання інноваційного розвитку національної 

економіки, зокрема у сферах вищої освіти, науки та інновацій, має сприяти  

як підготовці фахівців інноваційного типу, так і формуванню 

інтелектуальних центрів на базі ВНЗ, науково-дослідних установ, провідних 

підприємств та сучасних інноваційних організацій (технополісів, венчурних 

фірм, інноваційних бізнес-центрів) тощо.  

У зв’язку з цим, враховуючи вищезазначені обставини та зарубіжний 

досвід, сучасна система фінансування вищої освіти та науки, в контексті 

інноваційного розвитку економіки, має базуватися на таких засадах [94, с. 

283-285]: 
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– державне фінансування має передусім максимально фокусуватися 

на напрямах підготовки, гостро необхідних для розвитку національної 

економіки; 

– доступ до вищої освіти не має залежати від фінансових 

можливостей тих, хто вступає до ВНЗ; 

– умови доступу до високоякісної вищої освіти мають відповідати 

стратегічним інтересам країни, які полягають у тому, щоб таку освіту, у 

першу чергу, могли б отримувати талановиті громадяни, незалежно від місця 

їхнього проживання та рівня доходів їхніх сімей; 

– рівень державного фінансування ВНЗ повинен залежати від 

якісного рівня підготовки фахівців, проте держава одночасно має й 

стимулювати підвищення якості навчання у регіональних ВНЗ з метою 

підвищення доступності до якісної вищої освіти за умов низького рівня 

доходів населення; 

– формування позитивного інвестиційного клімату у сфері вищої 

освіти з метою підвищення ефективності використання як бюджетних 

коштів, так і коштів приватних інвесторів; 

– доведення рівня ціни на освітні послуги ВНЗ до рівня реальної 

собівартості освітніх послуг ВНЗ з урахуванням підвищення оплати праці 

професорсько-викладацького складу та поліпшення необхідного 

матеріально-технічного забезпечення навчального процесу; 

– створення реальних економічних механізмів забезпечення 

доступності якісної вищої освіти для талановитої молоді шляхом 

диверсифікованої моделі фінансового забезпечення даного процесу за 

допомогою використання як прямого бюджетного фінансування підготовки 

студентів у ВНЗ, так і з використанням інструментів реального пільгового 

кредитування, грантів тощо; 

– створення стимулів для працедавців та органів місцевого 

самоврядування щодо участі у фінансуванні закладів вищої освіти та 

підготовці кадрів для внутрішніх потреб за власні кошти; 
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– удосконалення критеріїв формування та розміщення державного 

замовлення на підготовку фахівців, зокрема шляхом урахування 

диференційованих потреб студентів щодо їх матеріального забезпечення під 

час здобуття вищої освіти, а також за допомогою врахування показників 

ефективності реалізації останнього за попередні періоди; 

– посилення моніторингу за випускниками ВНЗ, які навчалися за 

бюджетні кошти з метою підвищення ефективності даного процесу, а також 

створення механізмів адресної підготовки фахівців на замовлення певних 

організацій чи підприємств; 

– трансформація моделі фінансування науки у відповідності до 

державних пріоритетів та якісного рівня самих досліджень у ВНЗ, а також 

стимулювання розвитку науково-дослідної та інноваційної діяльності 

корпоративного сектора; 

– стимулювання кооперації ВНЗ, науково-дослідних установ та 

корпоративного сектора у сфері наукових досліджень, організації 

виробничих практик, проведення науково-практичних семінарів та 

конференцій з метою залучення сучасних знань у навчальний процес. 

Кінцевою метою реформи системи фінансування вищої освіти України 

є підвищення ефективності державних витрат на вищу освіту без суттєвого 

збільшення їх частки в консолідованому бюджеті держави з метою 

забезпечення потреб суспільства та економіки у фахівцях з вищою освітою і 

гарантованого надання особам, здатним здобувати вищу освіту, якісної 

освіти. На заміну системі державного замовлення мають прийти інші сучасні 

форми державного фінансування вищої освіти. Система державного 

замовлення на фахівців з вищою освітою може застосовуватися лише за 

прямим призначенням з урахуванням специфіки різних рівнів освіти – для 

підготовки фахівців для державних потреб – національна безпека, оборона, 

міліція, медицина, педагогіка. При цьому має укладатися тристоронній 

договір, який зобов’язує випускника певний час працювати на визначеному в 

договорі робочому місці. Необхідно збільшити питомі витрати на навчання 
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одного здобувача вищої освіти: збільшити витрати на матеріально-технічне 

забезпечення ЗВО (лабораторії, інформаційні ресурси), на наукову роботу і 

міжнародне наукове співробітництво, поступово збільшити заробітну платню 

провідним викладачам-вченим для збереження наукового потенціалу 

держави і залучення до викладацької діяльності перспективних молодих 

вчених [153]. 

Отже, розвиток вищої освіти в Україні потребує вдосконалення 

механізмів державного фінансування ВНЗ, рухаючись у напрямку зміцнення 

реальної автономії начальних закладів з можливістю самостійного 

розпорядження бюджетами. Водночас існує об’єктивна необхідність пошуку 

альтернативних інвесторів, зацікавлених у сучасній вищій освіті. 

Системному розв’язанню проблеми фінансування вищої освіти має 

сприятиме також розроблення державної концепції доступності освітніх 

послуг вищої школи, до якого слід долучити державні органи управління 

освітою, ВНЗ і самих споживачів вищої освіти.  

Впровадження запропонованих напрямів активізації інноваційного 

розвитку СЗВО дозволить значно підвищити конкурентоспроможність вищої 

освіти та національної економіки на міжнародному рівні.  

 

 

Висновки до розділу 3 

 

На підставі проведеного дослідження у третьому розділі роботи 

обґрунтовано напрями вдосконалення механізму регулювання інноваційного 

розвитку СЗВО, запропоновано концептуальні підходи щодо збалансування 

ринків праці та освітніх послуг ВНЗ, розроблено нову модель фінансування 

фундаментальних та прикладних наукових досліджень, науково-технічних 

(експериментальних) розробок ВНЗ за рахунок коштів державного бюджету. 

В результаті було зроблено такі основні висновки: 
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1. Встановлено, що вдосконалення механізму державного регулювання 

інноваційного розвитку СЗВО передбачає застосування дуального підходу, 

спрямованого на децентралізацію управління СЗВО та забезпечення 

автономії ВНЗ – з одного боку; а з іншого – на  поліпшення нормативно-

правової бази, сприяння оновленню основних фондів СЗВО, підвищення 

якості робочих місць для випускників ВНЗ, створення умов для активізації 

наукової та інноваційної діяльності, впровадження результатів наукових 

досліджень і розробок у виробництво, інтеграції СЗВО у світовий освітній 

простір, ефективної взаємодії суб’єктів ринків праці та освітніх послуг, 

поєднання державного та громадського контролю діяльності ВНЗ.  

2. Розроблено концептуальні підходи до забезпечення збалансованості 

ринків праці та освітніх послуг в контексті інноваційного розвитку СЗВО 

України. Визначено зміст основних етапів даного процесу, зокрема, 

прогнозного (складання довгострокових прогнозів розвитку України на 15-25 

років та середньострокового прогнозу потреби у фахівцях на основі 

трендових моделей), інформаційно-аналітичного (експертна оцінка кадрових 

потреб за різних сценаріїв розвитку економіки, проведення опитувань 

роботодавців, вивчення індивідуальних здібностей молоді та посилення 

профорієнтаційної роботи), етапу реалізації (планування обсягів державного 

замовлення на підготовку фахівців, розміщення його серед ВНЗ на 

конкурсних засадах та контроль якості освітніх послуг) та заключного етапу 

(працевлаштування випускників ВНЗ на забезпечення зворотного зв’язку) .  

3. Проведено соціологічне дослідження, учасникам якого було 

запропоновано обрати найефективніші джерела пошуку роботи для 

працевлаштування. Слід також зазначити, що найпопулярнішими способами 

пошуку роботи серед випускників є звернення до знайомих роботодавців 

(цей метод пошуку роботи використовували 46% випускників) та перегляд 

вакансій в Інтернеті або газетах (35%). Лише 7% випускників під час 

пошуків роботи зверталися до Державної служби зайнятості, стільки ж – 

зверталися до роботодавців або відвідували ярмарки кар’єри. Ще менше 
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випускників (близько 5%) ходили на співбесіди або складали іспити для 

прийому на роботу, розміщували оголошення в газетах / журналах або 

відповідали на розміщені вакансії, або ж зверталися до компаній, де раніше 

проходили практику / стажування. Найрідше випускники зверталися по 

допомогу до університетського центру зайнятості (4%) або до кадрового 

агентства (3%). Тобто в питаннях пошуку роботи випускники більше 

покладаються на особисті контакти або пошук вакансій, розміщених з 

ініціативи роботодавця, аніж на допомогу спеціалізованих служб із пошуку 

кадрів та працевлаштування, таких як державна служба зайнятості, 

університетські центри кар’єри або професійні рекрутингові агентства. 

За результатами анкетування також визначено основні проблеми в 

працевлаштуванні випускників ВНЗ, зокрема, недостатня кількість  вакансій 

за здобутими спеціальностями, дефіцит або взагалі відсутність досвіду 

практичної роботи за фахом тощо. 

4. Аргументовано доцільність удосконалення організаційної структури  

служби маркетингу в структурі ВНЗ, оскільки маркетинговий аналіз є 

важливим інструментом для освітніх послуг в умовах ринкового середовища. 

Констатовано, що ключовою метою маркетингу освітніх послуг є 

максимальне задоволення потреб в освіті та підвищення особистої цінності 

людини, в результаті чого відбувається відтворення  загального 

інтелектуального потенціалу суспільства. Тому в основі маркетингу освіти 

лежить дослідження споживачів – безпосередніх одержувачів продуктів чи 

послуг, що в сучасних умовах виступає одним з важливих напрямів 

діяльності СЗВО в Україні. 

5. Розроблено модель  фінансування науково-дослідних робіт у вищих 

навчальних закладах за рахунок коштів державного бюджету, реалізація якої 

сприятиме ефективному використанню наявних бюджетних коштів, 

отриманню вагомих сучасних наукових результатів, спрямованих на 

забезпечення потреб інноваційного розвитку вітчизняної економіки та 
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конкурентоспроможних на світовому ринку, та запобіганню дублювання 

тематики наукових досліджень. 

 

Основні результати дослідження опубліковані у наукових працях 

автора [65; 66; 68; 69; 70; 74; 75]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі запропоновано вирішення актуального наукового 

завдання щодо вдосконалення організаційно-економічних засад інноваційного 

розвитку СЗВО в Україні. За результатами проведених досліджень, 

обґрунтовано низку висновків і пропозицій теоретичного і науково-

практичного характеру, основний зміст яких полягає у такому: 

1. Забезпечення інноваційного розвитку СЗВО є одним із ключових 

чинників підвищення конкурентоспроможності національної економіки у 

глобалізованому світовому просторі. Основними критеріями інноваційного 

розвитку СЗВО є: рейтинг ВНЗ у світовому та вітчизняному вимірі, рівень 

працевлаштування випускників ВНЗ та їх кваліфікації за оцінками 

роботодавців, обсяги фінансування наукових досліджень і розробок ВНЗ як за 

рахунок державного бюджету, так і міжнародних грантів, програм, коштів 

бізнес-структур тощо. Ключовою метою змін є мінімізація освітніх лагів, 

забезпечення підготовки фахівців відповідно до стратегічних і поточних потреб 

інноваційного розвитку України. 

2. Вивчення особливостей державного регулювання інноваційного 

розвитку СЗВО дозволило обґрунтувати доцільність поступового скорочення 

прямих методів регуляторного впливу за одночасного зростання ролі непрямих. 

В умовах децентралізації управління та розширення автономії ВНЗ державне 

регулювання повинне забезпечувати базові умови для інноваційного розвитку 

СЗВО: ефективне використання бюджетних коштів, реформування системи 

державного замовлення, створення умов для диверсифікації джерел 

фінансування ВНЗ, підвищення ефективності науково-дослідної діяльності 

ВНЗ, впровадження системи управління якістю освіти ВНЗ, включаючи прозорі 

процедури ліцензування й акредитації тощо.  

3. Здійснено поглиблений аналіз стану, фінансового та матеріально-

технічного забезпечення функціонування СЗВО України, який довів, що, 

незважаючи на те, що показники інноваційного розвитку вищої освіти України 
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за багатьма міжнародними компараторами знаходяться на рівні вище 

середнього, вітчизняна вища освіта залишається неконкурентоспроможною та 

не відповідає потребам інноваційного розвитку економіки і суспільства 

держави. Це переконливо свідчить про необхідність пошуку шляхів 

ефективного фінансування СЗВО, оновлення матеріально-ресурсної бази, 

підвищення ефективності виконання наукових досліджень і розробок, 

запровадження стратегії адаптації вітчизняних ВНЗ до скорочення обсягів 

державної фінансової підтримки, диверсифікації та активного пошуку 

альтернативних джерел фінансування (пільги, кредити, позики), зростання 

фінансової автономії ВНЗ за умов посилення державно-громадського 

контролю. 

4. Проведення комплексного інтегрального оцінювання рівня 

інноваційного розвитку СЗВО на мезорівні за багатьма показниками-

індикаторами дозволило надати пропозиції щодо запровадження 

диференційованих заходів, спрямованих на подолання існуючих диспропорцій 

між регіонами України та вирівнювання інноваційного розвитку СЗВО держави 

з метою забезпечення стратегічних потреб національної економіки, враховуючи 

рівень розвитку регіональних ВНЗ відповідно до їх кількісного та якісного 

складу кадрового забезпечення, організаційного та навчально-методичного 

забезпечення, рівня науково-дослідної роботи, підготовки фахівців вищої 

кваліфікації, характеристик контингенту студентів, працевлаштування 

випускників ВНЗ. 

5. Розроблено концептуальні засади вдосконалення механізму 

державного регулювання інноваційного розвитку СЗВО в умовах формування 

єдиного світового та європейського освітнього простору, що включають 

відповідні принципи, функції, методи, важелі та напрями підвищення 

ефективності функціонування для кожної з його складових – фінансової, 

організаційної, кадрової, матеріально-технічної, науково-дослідної, 

міжнародної. Аргументовано доцільність проведення систематичного 
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моніторингу ключових показників – індикаторів інноваційного розвитку СЗВО 

і застосування відповідних заходів регуляторного впливу. 

6. Запропоновано методичні підходи щодо забезпечення збалансованості 

ринків праці та освітніх послуг із деталізацією функцій суб’єктів регулювання 

СЗВО, що базуються на використанні трендових моделей і якісних методів 

прогнозування щодо визначення потреби підготовки фахівців відповідно до 

пріоритетів розвитку інноваційної моделі економіки країни 

постіндустріального типу, активізації співпраці держави, роботодавців і ВНЗ з 

питань підвищення якості освітньо-професійної підготовки, формування 

сучасної ресурсної бази ВНЗ, працевлаштування випускників ВНЗ з 

урахуванням кон’юнктури вітчизняного і світового ринків праці.  

7. Обґрунтовано напрями вдосконалення фінансового забезпечення 

СЗВО в Україні, включаючи підсистеми розподілу ресурсів, контролю, 

нормування, вибору джерел фінансування, інформаційного забезпечення, 

кредитування, державно-приватного партнерства, та запровадження нової 

моделі фінансування фундаментальних та прикладних наукових досліджень, 

науково-технічних (експериментальних) розробок ВНЗ за рахунок коштів 

державного бюджету на основі  конкурсного відбору кращого з варіантів 

вирішення існуючої проблематики економіки, суспільства та інших нагальних 

потреб країни. Впровадження запропонованої моделі фінансування сприятиме 

отриманню вагомих результатів наукових досліджень і розробок, 

конкурентоспроможних на світовому ринку та спрямованих на вирішення 

нагальних потреб економіки та суспільства України. 
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Додаток А 

Моделі вищої освіти в розвинених країнах 
Модель 

державного 

регулювання  і 

фінансування 

вищої освіти 

Країни,  

де застосовуються 
Основні ознаки 

Умови ефективного 

функціонування 

Система вищої освіти, яка забезпечується і фінансується державою (континентальна модель) 

Антиринкова 

модель 

(фінансово-

економічна 

модель освіти, 

яка виходить з 

головної ролі 

держави у 

фінансуванні 

професійної 

освіти). 

Німеччина, 

Норвегія,  

Данія, Австрія, 

Швеція,  

Франція і ін. 

Блокування ринкових 

відносин у сфері вищої 

освіти. Жорстко 

стратифікована система 

доступу до 

університетської освіти і 

підтримка академічної 

свободи всередині 

університетів. Держава 

задля суспільного 

добробуту бере на себе всю 

відповідальність за 

фінансування вищої освіти 

і якість навчального 

процесу.  

Відлагоджений механізм 

ринково-орієнтованої 

економіки; можливість 

збільшення державних 

витрат на освіту, насамперед 

за рахунок підвищення рівня 

оподаткування; держава 

повинна забезпечити 

соціальну справедливість і  

рівні стартові можливості 

для тих, хто прагне 

навчатись. 

Змішані системи вищої освіти з різною роллю держави (атлантична модель) 

Модель 

формування  

суспільного 

ринку в  

сфері вищої 

освіти 

(фінансово-

економічна 

модель освіти, 

основана на 

принципах 

державного 

ринку). 

Канада, 

Великобританія,  

Італія, Іспанія і ін. 

Домінує платність вищої 

освіти, спрямована на 

поступове скорочення 

державних асигнувань (на 

одного студента) з 

одночасним збільшенням 

приватного фінансування 

та часткове використання 

ринкових відносин у сфері 

вищої школи. Модель 

відкрита для часткової 

приватизації системи 

освіти.  

Забезпечена рівновага між 

активною допомогою 

держави та  особистою 

відповідальністю індивіда в 

навчанні і побудові ним 

кар’єри. Стратегія 

фінансування освіти повинна 

будуватись не на зниженні 

загальних державних витрат 

на освіту, а залученні 

приватних інвестицій у цю 

сферу. 

Модель, 

орієнтована на  

створення 

вільного ринку  

у сфері вищої 

освіти. 

 

США, Японія, 

Австралія 

(не знайшла 

широкого 

застосування, проте 

ті країни, які 

використовують цю 

модель, досягнули 

високих результатів 

в освітній сфері). 

Вища школа значною 

мірою перебуває під дією 

ринкових сил; обмеження 

державних витрат на 

освіту; ВНЗ розглядаються 

як автономні виробники 

освітніх послуг, Що діють 

в умовах конкурентного 

середовища і несуть 

відповідальність за 

результати своєї діяльності; 

забезпечення свободи 

вибору споживачами 

державного чи 

недержавного ВНЗ без 

будь-яких обмежень з боку 

держави;   

Збільшення автономії 

освітніх закладів повинно 

супроводжуватися  

посиленим контролем з боку 

владних структур (за 

витрачанням коштів, якістю 

освітніх послуг). 

Фінансування освіти має 

співвідноситись з 

результатами. Держава 

повинна забезпечити 

доступність вищої освіти 

шляхом використання 

різноманітних фінансових 

інструментів. 

* складено автором з використанням [22] 
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Додаток Б 

Застосування зарубіжного досвіду в механізмах державного регулювання 

вищої освіти в України 

Елемент системи 

вищої освіти 

Характеристика і 

приклад країн, де 

набув найбільшого 

використання 

Застосування  

в Україні 

Примітка 

(умови застосування) 

1 2 3 4 

1. Тісна співпраця 

ВНЗ з бізнесом, 

міжнародними 

концернами 

(фінансування 

навчання своїх 

співробітників 

 і наукових 

досліджень, 

консалтингові 

послуги тощо). 

Підвищує кар’єрні 

шанси випускників, 

сприяє збільшенню 

фінансування ВНЗ з 

боку господарюючих 

суб’єктів. 

Фінансування 

наукових досліджень – 

базова сфера 

розміщення коштів 

корпорацій; (США, 

Великобританія, 

Канада, Австралія, 

Чехія). 

застосовується  

незначною 

мірою 

Держава повинна 

стимулювати 

затребуваність 

результатів наукових 

досліджень бізнесом, 

наприклад, стимулювати 

економічними методами 

впровадження енерго- і 

ресурсозберігаючих 

технологій у 

виробництво. 

2. Тісний зв’язок 

між навчальним 

процесом і 

науковими 

дослідженнями. 

Прагматизм 

університетів, 

сформований у зв’язку з 

необхідністю пошуку 

додаткових засобів, 

чинить позитивний 

вплив на розвиток науки. 

Навчальний процес 

організовується 

«навколо» наукових 

досліджень; (Канада, 

Великобританія, США). 

 

застосовується 

незначною 

мірою; 

застосування 

обмежується 

великими 

університетами 

Формування (оновлення) 

у ВНЗ сучасної 

матеріальної бази для 

наукових досліджень; 

активізація наукової 

діяльності у приватних 

ВНЗ; залучення до 

наукових робіт студентів. 

3. Кооперування 

коледжів 

 і університетів з 

промисловими 

фірмами (зокрема 

тими, що 

займаються 

впровадженням 

наукових і 

прикладних 

розробок 

університету), 

банками, 

юридичними і 

страховими 

компаніями. 

Реалізація спільних 

проектів, виконання 

ВНЗ комерційних 

проектів в інтересах 

бізнесу; (США). 

не 

застосовується  

Створення венчурних 

фірм, технопарків, 

наукових парків; досвід 

може бути корисним для 

підвищення ефективності 

проходження практики 

студентами. 
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Продовження Додатку Б 

1 2 3 4 

4. Розвиток 

альтернативних 

форм вищої 

освіти 

(технологічні 

інститути, 

спеціалізовані 

ВНЗ і коледжі 

при 

муніципалітетах, 

великих 

промислових 

корпораціях). 

Неуніверситетський сектор 

вищої освіти має яскраво 

виражену професійно-

технічну орієнтацію. 

Випускники вважаються 

спеціалістами з вищою 

освітою, яка 

прирівнюються за статусом 

до університетської; 

(Канада, Великобританія, 

США).  

застосовується в 

модифікованому  

вигляді 

Необхідне дослідження 

затребуваності 

спеціалістів таких 

навчальних закладів з 

боку роботодавців; 

може бути ефективним 

в секторі приватної 

вищої освіти; потребує 

внесення відповідних 

змін в законодавство 

(типи навчальних 

закладів).  

5. Розміри 

державного 

фінансування 

ув’язуються з 

різними 

показниками 

діяльності ВНЗ. 

Фінансування 

прив’язується до 

чисельності студентів, 

ефективності педагогічної 

і/або дослідницької 

діяльності; такий підхід 

стимулює підвищення 

ефективності роботи 

конкретного ВНЗ. 

не застосовується Переорієнтація 

виділення  державного 

фінансування з 

кількісних параметрів 

діяльності ВНЗ на 

якісні (напр., рівень 

працевлаштування 

випускників, 

результативність 

наукової діяльності). 

6. Використання 

 різноманітних 

інструментів 

фінансування 

ВНЗ – освітніх 

ваучерів, 

субсидій, грантів, 

стипендій. 

Переорієнтація від 

асигнувань ВНЗ строго за 

бюджетними статтями 

(зарплата, обладнання 

тощо) на розподіл разових 

цільових субсидій, 

покликаних укріпити 

фінансову автономію ВНЗ. 

механізми 

опосередкованого 

фінансування 

практично не 

відпрацьовані 

Потребує вивчення 

зарубіжний досвід і 

можливостей його 

адаптації до 

вітчизняних умов для 

розширення доступу до 

навчання 

7.  Поширені 

освітні кредити. 

Відбувся перехід 

від державних 

схем 

кредитування 

навчання до 

системи 

банківського 

кредитування. 

В деяких країнах (США) 

освітні кредити 

забезпечуються гарантіями 

уряду. Кредитування 

навчання розширює 

доступність вищої освіти і 

доходність ВНЗ; (США, 

Великобританія).  

застосовується в 

незначних обсягах 

В Україні сформована 

законодавча база для 

освітнього 

кредитування, проте 

необхідно розробити 

систему стимулів і 

гарантій для 

комерційних банків для 

надання освітніх 

кредитів 

8. Фінансування 

державних і 

приватних ВНЗ в 

межах єдиного 

освітнього 

простору. 

Приватні ВНЗ виконують 

ДЗ, отримують субсидії, 

проте державні кошти 

надаються їм не в якості 

прямих асигнувань, а по 

лініях програм сприяння чи 

цільових грантів і 

розподіляються на 

конкурсній основі; (США). 

не застосовується Приватні ВНЗ не мають 

доступу до державного 

фінансування. 

Зберігається певна 

дискримінація 

приватних ВНЗ. 
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Продовження Додатку Б 

1 2 3 4 

9. Розвиток 

корпоративних 

форм навчання; 

навчання за 

типом «сендвіч». 

Одночасне навчання і 

робота на виробництві; 

чергування навчання з 

роботою на профільному 

підприємстві. При цьому 

ВНЗ активно залучають 

студентів до науково-

дослідних робіт з тематики 

приймаючих їх підприємств; 

(США, Канада, Австрія, 

Великобританія, 

Нідерланди, Австралія, 

Швейцарія). 

не 

використовується

. 

Може 

застосовуватись у 

приватних ВНЗ; у 

деяких випадках 

може розглядатись 

як альтернатива 

заочній формі 

навчання, яка довела 

свою низьку 

ефективність. 

10. Навчання 

іноземних 

студентів.  

Вагоме джерело 

фінансування ВНЗ. Іноземці, 

оплачуючи повну вартість 

навчання, тим самим 

субсидіюють навчання 

місцевих студентів; (США, 

Великобританія, Канада, 

Німеччина, Росія). 

застосовується. ВНЗ повинні більш 

активно працювати 

на даному сегменті 

освітніх послуг за 

відповідного 

державного 

сприяння 

11. Віртуальні 

університети, он-

лайнові курси. 

У традиційних 

університетах організуються 

он-лайнові курси, 

створюються і повністю 

віртуальні навчальні 

заклади; (США). 

не набув 

широкого 

поширення, є 

досвід 

дистанційного 

навчання в 

традиційних ВНЗ 

Досвід може бути 

корисним для 

підприємств, яким 

зручно підвищувати 

освітній рівень своїх 

працівників у такому 

форматі, у 

забезпеченні процесу 

безперервної освіти. 

12. Дослідницькі 

 університети. 

Найбільш значимі і 

престижні університети, які 

мають значний обсяг 

державної підтримки, 

незалежно від форми 

власності. Більшість з них 

володіють акціями 

приватних компаній, які 

створюються за їх участі для 

комерціалізації наукових 

досліджень, організації за 

конкретними замовленнями 

приватного бізнесу 

вузькоспеціалізованих 

прикладних досліджень, 

виробничої, консультаційної 

і навчальної діяльності; 

(США, Європа). 

здійснюється як 

експеримент на 

базі провідних 

університетів 

Прийнята Державна 

програма створення 

університетів 

дослідницького типу 

на засадах 

експерименту для 

підготовки 

висококваліфіковани

х фахівців та 

виконання 

конкурентоспромож

них наукових 

розробок 
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Продовження Додатку Б 

1 2 3 4 

13. 

Благодійництво, 

діяльність 

філантропів, 

поширена 

практика 

дарунків 

закладам освіти. 

Держава заохочує практику 

фінансування вищої освіти 

багатими людьми, стимулює 

законодавством (податкові 

пільги) і створенням 

атмосфери суспільної 

поваги; (США). 

не набуло 

поширення 

Умова – підняття 

престижу вищої 

освіти, авторитету і 

довіри до ВНЗ, 

ліквідація 

дисбалансу між 

ринком освітніх 

послуг і ринком 

праці;  державі слід 

стимулювати 

благодійників 

непрямими 

методами. 

14. Корпоративні 

університети. 

Модель вищої освіти, 

сформована ТНК; деякі з 

них перетворились на 

престижні ВНЗ. КУ 

займаються розробками 

виключно в інтересах своєї 

корпорації і не мають 

академічної автономії; 

(США). 

можливе за умови  

діяльності на 

території України 

структурних 

підрозділів ТНК 

Це нова форма 

навчальних закладів; 

необхідне її 

законодавче 

врегулювання, 

зокрема в частині 

ліцензування. 

15. Використання 

офіційних 

рейтингів ВНЗ. 

Регулярно здійснюються і 

публікуються рейтинги 

університетів; висока 

позиція в рейтингу свідчить 

про хороші умови для 

навчання і авторитет у 

роботодавців; (за винятком 

Канади).  

МОН У здійснює 

експериментальн

е ранжування 

ВНЗ ІІІ-IV р.акр. 

Необхідне створення 

національної і 

регіональної системи 

моніторингу 

діяльності ВНЗ, в 

якій центральне 

місце має 

відводитись 

визначення їх 

рейтингу, зокрема 

серед роботодавців. 

 

Джерело: складено автором на основі [130; 176; 208]. 
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Додаток В 

Основні показники діяльності ВНЗ III-IV рівнів акредитації на 

початок 2015/2016 навчального року за регіонами 

Таблиця В.1 

Кількість ВНЗ III-IV рівнів акредитації на початок 2015/2016 

навчального року, за формами власності та регіонами 

 

  

Кількість ВНЗ III - IV рівнів акредитації 

Усього 
з них   мають форму власності 

державну комунальну приватну 

Україна 288 196 12 80 

Вінницька 6 5 - 1 

Волинська 4 2 - 2 

Дніпропетровська 23 16 2 5 

Донецька 6 6 - - 

Житомирська 5 4 1 - 

Закарпатська 5 3 - 2 

Запорізька 10 7 - 3 

Івано-Франківська 5 3 - 2 

Київська 6 3 - 3 

Кіровоградська 4 2 - 2 

Луганська 4 4 - - 

Львівська 21 16 - 5 

Миколаївська 5 4 - 1 

Одеська 21 19 - 2 

Полтавська 7 5 - 2 

Рівненська 5 3 - 2 

Сумська 6 6 - - 

Тернопільська 8 4 1 3 

Харківська 37 29 1 7 

Херсонська 8 4 1 3 

Хмельницька 9 4 2 3 

Черкаська 5 4 - 1 

Чернівецька 4 3 - 1 

Чернігівська 3 3 - - 

м. Київ 71 37 4 30 

 

Джерело: [125] 
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Таблиця В.2 

Кількість студентів у ВНЗ III-IV рівнів акредитації на початок 

2015/2016 навчального року, за формами власності та регіонами 

 

  

Кількість студентів у ВНЗ III - IV рівнів акредитації  

Усього  
з них   навчаються у закладах форми власності  

державної комунальної приватної 

Україна 1375160 1234728 24537 115895 

Вінницька 32648 31861 - 787 

Волинська 18948 18212 - 736 

Дніпропетровська 104602 98654 1014 4934 

Донецька 18505 18505 - - 

Житомирська 20780 18849 1931 - 

Закарпатська 18691 17226 - 1465 

Запорізька 63095 53574 - 9521 

Івано-Франківська 30981 29124 - 1857 

Київська 22892 22184 - 708 

Кіровоградська 9640 9316 - 324 

Луганська 17243 17243 - - 

Львівська 110997 104839 - 6158 

Миколаївська 27237 26680 - 557 

Одеська 97881 94248 - 3633 

Полтавська 41947 33426 - 8521 

Рівненська 28538 24352 - 4186 

Сумська 33099 33099 - - 

Тернопільська 32856 29455 2517 884 

Харківська 162259 157370 3269 1620 

Херсонська 20511 19624 25 862 

Хмельницька 28242 22299 3331 2612 

Черкаська 30588 28692 - 1896 

Чернівецька 22263 21522 - 741 

Чернігівська 15319 15319 - - 

м. Київ 365398 289055 12450 63893 

 
Джерело: [125] 
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Таблиця В.3 

Кількість студентів у ВНЗ III-IV рівнів акредитації на початок 

2015/2016 навчального року, за джерелами фінансування їх навчання та 

регіонами 

  

У ВНЗ III - IV рівнів акредитації  

Усього 

студентів 

у тому числі навчаються за рахунок 

державного 

бюджету  

місцевих 

бюджетів  

органів 

державної 

влади, 

юридичних 

осіб  

фізичних 

осіб  

Україна 1375160 649225 14722 9520 701693 

Вінницька 32648 15180 - - 17468 

Волинська 18948 10003 - - 8945 

Дніпропетровська 104602 56908 1954 151 45589 

Донецька 18505 10326 - 28 8151 

Житомирська 20780 8250 677 27 11826 

Закарпатська 18691 8225 - - 10466 

Запорізька 63095 23778 100 50 39167 

Івано-Франківська 30981 10132 - 1 20848 

Київська 22892 15099 - 1 7792 

Кіровоградська 9640 5643 - 16 3981 

Луганська 17243 9738 3 55 7447 

Львівська 110997 58002 3245 117 49633 

Миколаївська 27237 14255 - - 12982 

Одеська 97881 46385 - 8 51488 

Полтавська 41947 15207 - 43 26697 

Рівненська 28538 14169 - - 14369 

Сумська 33099 17596 14 2946 12543 

Тернопільська 32856 14141 1004 - 17711 

Харківська 162259 78048 2069 420 81722 

Херсонська 20511 9600 - - 10911 

Хмельницька 28242 13576 1685 - 12981 

Черкаська 30588 15926 - 34 14628 

Чернівецька 22263 8522 - 228 13513 

Чернігівська 15319 8848 - 99 6372 

м. Київ 365398 161668 3971 5296 194463 

 

Джерело: [125] 
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Таблиця В.4 

Кількість студентів у ВНЗ III-IV рівнів акредитації на початок 

2015/2016 навчального року, за формами навчання та регіонами 

  

У ВНЗ III - IV рівнів акредитації 

Усього  
у тому числі за формами навчання  

денною вечірньою заочною 

Україна 1375160 938214 1964 434982 

Вінницька 32648 23618 - 9030 

Волинська 18948 12945 - 6003 

Дніпропетровська 104602 72055 572 31975 

Донецька 18505 12094 - 6411 

Житомирська 20780 14240 - 6540 

Закарпатська 18691 13510 - 5181 

Запорізька 63095 40431 92 22572 

Івано-Франківська 30981 22347 - 8634 

Київська 22892 15511 - 7381 

Кіровоградська 9640 7698 - 1942 

Луганська 17243 11254 25 5964 

Львівська 110997 82802 55 28140 

Миколаївська 27237 19657 - 7580 

Одеська 97881 69183 565 28133 

Полтавська 41947 28317 - 13630 

Рівненська 28538 19376 - 9162 

Сумська 33099 21821 - 11278 

Тернопільська 32856 23091 - 9765 

Харківська 162259 104890 262 57107 

Херсонська 20511 13576 - 6935 

Хмельницька 28242 19583 - 8659 

Черкаська 30588 20237 - 10351 

Чернівецька 22263 16931 - 5332 

Чернігівська 15319 11270 - 4049 

м. Київ 365398 241777 393 123228 

 

Джерело: [125] 
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Таблиця В.5 

Прийом  студентів на початковий цикл навчання до ВНЗ III-IV рівнів 

акредитації у 2015/2016 навчальному році, за формами власності ВНЗ та 

регіонами 

  

У ВНЗ III - IV рівнів акредитації  

Усього  
З них   у заклади форми власності  

державної комунальної приватної 

Україна 259904 236858 4913 18133 

Вінницька 6826 6687 - 139 

Волинська 3912 3824 - 88 

Дніпропетровська 19018 18132 174 712 

Донецька 3571 3571 - - 

Житомирська 3971 3375 596 - 

Закарпатська 3597 3266 - 331 

Запорізька 11162 10518 - 644 

Івано-Франківська 6116 5727 - 389 

Київська 4878 4796 - 82 

Кіровоградська 1932 1926 - 6 

Луганська 2797 2797 - - 

Львівська 23120 21562 - 1558 

Миколаївська 4405 4374 - 31 

Одеська 18235 17741 - 494 

Полтавська 8395 6518 - 1877 

Рівненська 6331 5420 - 911 

Сумська 6328 6328 - - 

Тернопільська 8024 7207 648 169 

Харківська 26528 25793 620 115 

Херсонська 3931 3814 - 117 

Хмельницька 5224 4189 511 524 

Черкаська 5763 5378 - 385 

Чернівецька 5027 4927 - 100 

Чернігівська 2682 2682 - - 

м. Київ 68131 56306 2364 9461 

 

Джерело: [125] 
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Таблиця В.6 

Кількість окремих категорій студентів у ВНЗ III-IV рівнів акредитації 

на початок 2015/2016 навчального року, за регіонами 

  Інваліди  
Іноземні 

громадяни  

Кількість 

студентів, що 

здобувають 

другу вищу 

освіту на 

загальних 

засадах  

Загальна кількість 

студентів з числа 

дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, віком 

до 18 років  

Україна 12203 53372 16324 4334 

Вінницька 480 2058 6 99 

Волинська 247 26 3 48 

Дніпропетровська 785 2850 1093 590 

Донецька 189 143 201 114 

Житомирська 220 60 - 82 

Закарпатська 129 329 82 40 

Запорізька 440 2010 835 181 

Івано-Франківська 337 1988 355 61 

Київська 206 21 34 168 

Кіровоградська 103 211 - 32 

Луганська 162 543 113 79 

Львівська 841 1468 2612 250 

Миколаївська 246 822 79 127 

Одеська 600 5776 1205 396 

Полтавська 361 1419 36 159 

Рівненська 270 185 147 114 

Сумська 387 1559 233 134 

Тернопільська 384 1714 173 83 

Харківська 1252 18514 4256 317 

Херсонська 159 121 326 93 

Хмельницька 302 11 379 68 

Черкаська 323 634 469 118 

Чернівецька 242 1003 72 41 

Чернігівська 196 - 61 72 

м. Київ 3342 9907 3554 868 

 

Джерело: [125] 
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Таблиця В.7 

Кількість студентів ВНЗ III-IV рівнів акредитації на початок 2015/2016 

навчального року, які одержуютьстипендії, за регіонами 

 

  

У ВНЗ III - IV рівнів акредитації 

Усього 

З них   одержують стипендії 

академічні  

у т. ч. 

ординарні 

(звичайні)  

соціальні  

Україна 456952 433615 426183 24593 

Вінницька 10781 10204 10119 641 

Волинська 6983 6710 6656 398 

Дніпропетровська 40878 38033 37663 3091 

Донецька 7350 6858 6372 529 

Житомирська 6401 6034 6024 411 

Закарпатська 6121 5780 5723 356 

Запорізька 16236 15280 15249 1221 

Івано-Франківська 7490 7183 7123 348 

Київська 9418 8739 8709 679 

Кіровоградська 3862 3649 3626 262 

Луганська 5540 5204 4413 418 

Львівська 39640 36843 36280 1546 

Миколаївська 10545 9854 9514 691 

Одеська 32567 31137 29269 1569 

Полтавська 11027 10295 9952 802 

Рівненська 10177 9538 9510 639 

Сумська 11685 10853 9970 945 

Тернопільська 10784 10175 10043 609 

Харківська 56016 54388 54151 2310 

Херсонська 6444 5987 5881 457 

Хмельницька 9354 8977 8879 484 

Черкаська 10702 10095 10019 636 

Чернівецька 6127 5799 5789 374 

Чернігівська 5882 5506 5471 388 

м. Київ 114942 110494 109778 4789 

 

Джерело: [125] 
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Додаток Д 

Викладацький склад ВНЗ України в 2014 році 

 

 

             Регіони 

Співвідношення 

чисельності 

педагогічних 

працівників до 

загальної  

чисельності 

викладацького 

складу, % 

Співвідношення 

чисельності науково-

педагогічних 

працівників до 

загальної чисельності 

викладацького 

складу, % 

Співвідношення 

працівників, які 

працюють у 

штаті та без 

зарахування у 

штат, % 

Число 

студентів у 

розрахунку 

на одного 

професора, 

осіб 

 

Число студентів у 

розрахунку на 

одного доцента, 

осіб 
1 2 3 4 5 6 

Україна 15,07 84,93 87,51 33,55 127,6 

Вінницька  15,25 84,75 91,05 31,96 129,3 

Волинська  15,31 84,69 85,52 28,19 197,9 

Дніпропетровська  21,24 78,76 94,86 38,12 150,5 

Донецька       

Житомирська  16,76 83,24 86,44 37,25 145,6 

Закарпатська  15,95 84,05 85,28 35,69 120,3 

Запорізька  18,89 81,11 93,91 41,53 199,6 

Івано-

Франківська 

16,28 83,72 

82,69 27,92 129,7 

Київська  22,12 77,88 93,97 45,48 219,1 

Кіровоградська  13,76 86,24 90,10 27,70 140,8 

Луганська       

Львівська  15,22 84,78 88,77 28,78 109,7 

Миколаївська 18,70 81,30 87,96 39,81 156,9 

Одеська 12,17 87,83 82,80 33,84 109,8 

Полтавська  21,08 78,92 88,76 38,72 157,8 
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Продовження Додатку Д 

 
1 2 3 4 5 6 

Рівненська 26,55 73,45 87,24 42,15 237,5 

Сумська 22,43 77,57 86,77 39,11 190,1 

Тернопільська 17,30 82,70 89,55 27,72 138,0 

Харківська  4,32 95,68 89,01 26,23 96,6 

Херсонська 16,84 83,16 87,38 34,27 149,8 

Хмельницька 18,57 81,43 97,13 30,32 204,5 

Черкаська 23,81 76,19 89,80 40,14 168,9 

Чернівецька 6,62 93,38 90,97 30,01 112,7 

Чернігівська 9,07 90,93 93,98 31,94 186,3 

м. Київ 15,65 84,35 82,76 36,98 115,3 
Джерело: [158, с. 23, 25, 90, 94]. 

*** дані по Донецькій і Луганській областях можуть бути уточнені. 
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Додаток Е 

Стан організаційного та навчально-методичного забезпечення ВНЗ України в 2014 році 

Регіони Співвідношення 

кількості ВНЗ, які 

мають бібліотеку до 

загальної кількості 

ВНЗ, % 

Співвідношення кількості 

ВНЗ, які мають бібліотечних 

пункт до загальної кількості 

ВНЗ, % 

Загальна кількість 

читачів до загальної 

чисельності студентів, 

% 

Число 

примірників 

 на 1000 

студентів, од 

1 2 3 4 5 

Україна 97,0 35,4 154,6 110,5 

Вінницька 100,0 22,7 217,6 117,4 

Волинська 100,0 21,4 120,9 79,7 

Дніпропетровська 96,2 28,8 141,1 125,6 

Донецька *** 100,0 25,0 467,5  

Житомирська 100,0 25,0 129,0 113,2 

Закарпатська 100,0 35,7 121,0 118,2 

Запорізька 100,0 45,8 165,6 85,4 

Івано-Франківська 94,1 23,5 205,3 93,2 

Київська 95,7 30,4 151,0 98,3 

Кіровоградська 100,0 11,8 119,4 187,7 

Луганська *** 100,0 33,3 642,7  

Львівська  102,3 48,8 117,5 105,6 

Миколаївська 81,3 25,0 167,9 77,9 

Одеська 100,0 41,0 173,0 147,2 

Полтавська 100,0 19,0 171,9 93,4 

Рівненська 100,0 33,3 129,1 90,4 

Сумська 100,0 26,7 131,9 151,8 
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Продовження Додатку Е 

 
1 2 3 4 5 

Тернопільська 100,0 45,0 154,9 78,9 

Харківська 100,0 45,6 175,3 127,5 

Херсонська 88,9 33,3 153,5 110,0 

Хмельницька 100,0 40,0 143,8 163,0 

Черкаська 100,0 58,8 192,4 71,7 

Чернівецька 94,1 29,4 108,1 162,4 

Чернігівська 100,0 29,4 144,9 166,7 

м. Київ 89,7 39,3 153,8 90,0 
       

 Джерело: [158, с. 20, 25, 100].  

*** дані по Донецькій і Луганській областях можуть бути уточнені. 
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Додаток Ж 

Стан науково-дослідної роботи ВНЗ України в 2014 році 

 

 

Регіони 
Чисельність виконавців 

наукових та науково-

технічних робіт з науковими 

ступенями, % до загальної 

кількості виконавців. 

Фінансування наукових 

та науково-технічних 

робіт за рахунок коштів 

замовників, % до 

загального обсягу 

фінансування.  

Частка прикладних 

досліджень у 

загальному обсязі 

виконаних наукових та 

науково-технічних 

робіт, %. 

Кількість 

друкованих 

робіт з 

розрахунку на 

одного 

наукового 

працівника, 

од. 
1 2 3 4 5 

Україна 21,27 40,7 17,4 2,8 

Вінницька  21,77 5,1 24,7 3,2 

Волинська  9,74 13,6 33,1 3,0 

Дніпропетровська  9,24 78,6 6,3 3,2 

Донецька *** 5,36 14,2 3,8   

Житомирська  26,60 13,9 36,1 2,3 

Закарпатська  21,13 4,7 58,7 1,0 

Запорізька  2,37 90,3 3,7 2,2 

І-Франківська 11,54 19,8 39,3 2,5 

Київська  20,52 13,1 42,9 1,7 

Кіровоградська  7,85 2,7 17,5 3,7 

Луганська *** 5,92 30,0 18,3   

Львівська  32,63 29,3 23,2 2,0 

Миколаївська 5,85 30,1 3,5 3,3 

Одеська 23,92 38,1 25,7 1,9 
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Продовження Додатку Ж 

 
1 2 3 4 5 

Полтавська  27,70 45,4 18,2 3,5 

Рівненська 16,33 18,0 60,2 1,8 

Сумська 6,82 40,2 7,6 3,5 

Тернопільська 16,36 7,2 56,4 2,5 

Харківська  20,89 63,5 14,8 3,1 

Херсонська 17,01 1,5 45,6 2,1 

Хмельницька 18,31 2,7 66,6 1,6 

Черкаська 8,21 13,9 46,6 2,9 

Чернівецька 22,33 37,4 64,8 4,6 

Чернігівська 7,18 39,5 28,3 2,4 

м. Київ 27,65 24,2 20,8 3,2 
 

Джерело: [124, с. 39, 84, 118, 132].  

*** дані по Донецькій і Луганській областях можуть бути уточнені. 
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Додаток З 

Підготовка наукових працівників в межах ВНЗ України станом на 2014 рік 
 

 

 

Регіони 

Співвідношення 

закладів, що 

мають 

аспірантуру до 

загальної 

кількості ВНЗ, 

% 

Кількість 

аспірантів на 

кінець року з 

розрахунку 

на 1 заклад, 

що здійснює 

підготовку 

аспірантів, 

осіб. 

Відношення 

кількості 

прийому 

аспірантів 

до кількості 

випущених 

аспірантів, 

% 

Співвідношення 

закладів, що 

мають 

докторантуру 

до загальної 

кількості ВНЗ, 

% 

Кількість 

докторантів на 

кінець року з 

розрахунку на 

1 заклад, що 

здійснює 

підготовку 

докторантів, 

осіб 

Відношення 

кількості 

прийому 

докторантів 

до кількості 

випущених 

докторантів, 

% 

Співвідношення 

чисельності 

прийому 

аспірантів та 

докторантів до 

загальної 

чисельності 

студентів, %; 

Співвідно-

шення 

чисельності 

прийому 

аспірантів та 

докторантів 

на 10 000 

населення. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Вінницька  120,0 118,3 100,5 100,0 560,0 125,0 3,3 1,3 

Волинська  50,0 203,5 83,5 50,0 1050,0 100,0 2,5 1,1 

Донецька 127,3 50,3 98,2 63,6 471,4 110,0 1,7 1,2 

Дніпропет-

ровська  
200,0 34,5 37,1 100,0 300,0 100,0 

0,0 
0,0 

Донецька ** 125,0 64,8 82,2 75,0 733,3 100,0 1,9 0,6 

Житомирська  66,7 67,8 100,0 16,7 500,0 400,0 2,1 0,7 

Закарпатська  120,0 65,3 105,4 80,0 737,5 100,0 1,8 1,4 

Запорізька  80,0 146,0 83,8 40,0 1000,0 250,0 2,3 1,1 

Івано-

Франківська 
166,7 39,6 114,6 66,7 650,0 142,9 

2,3 
0,7 

Київська  75,0 61,7 69,4 50,0 650,0 0,0 2,1 0,5 

Кіровоградська  150,0 177,3 45,0 150,0 1500,0 44,4 0,0 0,5 

Луганська ** 154,5 69,4 100,8 90,9 585,0 151,4 2,9 2,7 

Львівська  100,0 49,2 112,5 80,0 425,0 88,9 1,7 0,8 

Миколаївська 128,6 74,5 100,0 90,5 484,2 78,1 2,6 2,3 

Одеська 114,3 66,5 89,7 57,1 400,0 75,0 1,7 1,0 

Полтавська  80,0 69,5 96,7 40,0 350,0 100,0 0,9 0,5 
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Продовження Додатку З 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Рівненська 140,0 86,3 106,7 60,0 766,7 80,0 2,5 1,6 

Сумська 50,0 90,3 92,9 37,5 566,7 100,0 1,2 0,9 

Тернопільська 175,0 53,1 98,5 108,3 592,3 120,6 3,2 3,6 

Харківська  100,0 45,6 120,3 57,1 625,0 200,0 2,5 1,0 

Херсонська 66,7 61,2 106,8 44,4 550,0 88,9 1,9 0,9 

Хмельницька 120,0 73,2 72,1 80,0 925,0 166,7 1,7 0,9 

Черкаська 150,0 49,5 102,7 75,0 800,0 110,0 1,6 1,0 

Чернівецька 133,3 56,5 55,6 66,7 50,0 0,0 1,2 0,4 

Чернігівська 312,7 47,6 108,5 152,1 761,1 114,3 4,2 11,5 

м. Київ 120,0 118,3 100,5 100,0 560,0 125,0 3,3 1,3 
Джерело: [158, с. 20, 25; 124, с. 17, 22].  

**  дані по Донецькій і Луганській областях можуть бути уточнені. 
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Додаток И 

Кількісна та якісна складова студентів в межах регіонів України станом на 2014 рік 
 

 

 

 

Регіон 

Кількість 

студентів 

вищих 

навчальних 

закладів I-IV 

рівнів 

акредитації у 

розрахунку 

на 10 000 

населення, 

од 

Відношення 

чисельності 

студентів, яких 

прийнято на 

початковий 

цикл навчання 

до чисельності 

випущених 

студентів з ВНЗ, 

% 

Кількість 

випускників, 

які отримали 

направлення 

на роботу у 

відношенні 

до кількості 

випущених 

студентів, % 

Кількість 

студентів-

переможців 

студентських 

олімпіад 

Всеукраїнського 

рівня в регіонів до 

загальної 

чисельності 

студентів, % 

Чисельність 

студентів, які 

отримують 

стипендію по 

відношенню до 

загальної 

чисельності 

студентів, % 

Співвідношення 

чисельності 

студентів, що 

навчається на 

державному 

замовленні до 

загальної 

чисельності 

студентів, % 

Співвідношення 

чисельності студентів, 

що отримують 

стипендію до 

загальної чисельності 

студентів, що 

навчаються на 

державному 

замовленні % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Україна 393 72 33 0 32 46 70 

Вінницька  263 96 58 0,08 28 44 63 

Волинська  266 84 38 0,07 36 55 66 

Дніпропетровська  411 72 47 0,06 38 53 72 

Донецька ** 0 0 0   0 0 0 

Житомирська  268 82 67 0,05 29 37 77 

Закарпатська  183 98 30 0,03 32 43 74 

Запорізька  428 70 23 0,05 25 37 69 

І-Франківська 291 91 32 0,06 24 32 75 

Київська  185 82 48 0,07 42 64 65 

Кіровоградська  177 75 58 0,14 43 59 73 

Луганська ** 0 0 0   0 0 0 

Львівська  509 73 20 0,09 35 51 68 

Миколаївська 308 70 42 0,08 37 51 72 

Одеська 485 77 31 0,06 33 45 72 

Полтавська  356 77 42 0,13 26 36 70 
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Продовження Додатку И 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Рівненська 351 79 42 0,06 34 48 70 

Сумська 362 71 38 0,12 35 51 68 

Тернопільська 389 86 29 0,10 31 42 74 

Харківська  696 67 37 0,11 33 46 71 

Херсонська 256 62 35 0,08 32 47 68 

Хмельницька 284 71 44 0,03 32 48 67 

Черкаська 329 86 43 0,07 35 55 65 

Чернівецька 353 101 43 0,07 29 40 73 

Чернігівська 220 77 54 0,10 39 57 68 

м. Київ 1 422 70 24 0,07 31 43 71 

 

Джерело: [115, с. 212; 158; с. 23, 44, 56, 72, 84;108].  

**  дані по Донецькій і Луганській областях можуть бути уточнені. 
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Додаток К 

Якість робочих місць та можливість працевлаштування в межах регіонів України станом на 2014 рік 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Україна 74,9 3480 12,07 2,82 9,04 144,29 36,57 32,60 27,46 28,57 

Вінницька  97,1 80,75 11,76 2,48 9,91 100,00 23,53 25,00 61,54 0,00 

Волинська  49,1 78,19 9,03 1,44 4,69 68,00 21,66 38,46 75,00 0,00 

Дніпропетровська  78,7 104,63 8,00 0,49 6,27 116,92 20,66 41,18 80,00 0,00 

Донецька ** 64,5 110,86 9,06 2,91 7,77 39,29 25,89 29,17 150,00 0,00 

Житомирська  57,4 79,40 8,62 3,92 5,48 69,70 7,31 38,10 52,63 0,00 

Закарпатська  74,3 78,85 4,49 0,75 4,12 25,00 3,00 63,64 0,00 0,00 

Запорізька  72,6 98,62 15,89 4,87 13,35 282,67 129,45 30,16 80,00 0,00 

Івано-Франківська 47,6 82,61 15,90 4,15 14,75 28,99 29,95 20,31 314,29 0,00 

Київська  38,7 100,26 8,77 0,88 8,07 76,00 20,18 17,39 100,00 0,00 

Кіровоградська  96,7 80,14 11,66 4,95 10,95 33,33 20,14 29,03 0,00 0,00 

Луганська ** 55,9 97,04 7,63 1,53 6,87 80,00 10,69 11,11  0,00 
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Продовження Додатку К 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Львівська  70,1 85,09 12,56 2,41 8,88 60,61 16,75 27,14 40,00 0,00 

Миколаївська 74,3 96,09 10,09 3,56 8,90 102,94 20,18 23,33 0,00 0,00 

Одеська 52,7 89,91 9,77 2,51 8,52 76,92 20,55 32,35 0,00 0,00 

Полтавська  73,5 91,35 6,80 1,46 5,83 103,57 22,33 58,33 25,00 0,00 

Рівненська 50,9 87,16 14,52 2,31 7,92 18,18 1,98 33,33 0,00 0,00 

Сумська 63,8 82,67 12,26 3,83 11,88 418,75 73,56 45,16 7,62 0,00 

Тернопільська 46,8 72,61 9,54 2,90 8,30 604,35 31,95 20,00 0,00 0,00 

Харківська  88,7 90,32 20,96 4,68 11,94 152,51 46,14 42,16 10,00 18,52 

Херсонська 67,3 75,20 10,76 0,90 9,87 754,17 68,61 36,36 30,77 0,00 

Хмельницька 64,1 82,70 9,86 0,29 7,83 32,35 3,19 29,63 0,00 0,00 

Черкаська 66,9 81,29 10,06 2,01 9,77 62,86 16,38 38,24 0,00 0,00 

Чернівецька 37,7 74,08 9,17 3,67 7,34 40,00 11,01 31,25 0,00 0,00 

Чернігівська 53,3 154,48 20,67 5,43 11,37 213,75 81,14 29,55 47,06 0,00 

м. Київ 74,9 3480 12,07 2,82 9,04 144,29 36,57 32,60 27,46 28,57 

 

Джерело: [158, с. 258; 124, с. 165, 181, 182, 187, 189, 197, 201; 183, с. 367].  

**  дані по Донецькій і Луганській областях можуть бути уточнені. 
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Додаток Л 

Шляхи вдосконалення законодавчо-нормативної складової механізму  

державного регулювання інноваційного розвитку вищої освіти  

відповідно до Закону України «Про вищу освіту»  
 

Редакція Закону Пропозиція Редакція з урахуванням пропозиції  

Стаття 14. Повноваження органів влади 

Автономної Республіки Крим та органів 

місцевого самоврядування, до сфери управління 

яких належать вищі навчальні заклади 

1. Органи влади Автономної Республіки 

Крим, органи місцевого самоврядування, до 

сфери управління яких належать вищі навчальні 

заклади, у межах своїх повноважень: 

1) забезпечують виконання державних 

програм у сфері вищої освіти; 

2) вивчають потребу у фахівцях з вищою 

освітою на місцях і вносять центральному 

органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у 

сфері економічного розвитку і торгівлі, та 

центральному органу виконавчої влади у сфері 

освіти і науки пропозиції щодо обсягу 

державного замовлення на підготовку фахівців з 

вищою освітою та підвищення їх кваліфікації, 

узгоджені з державними органами, до сфери 

управління яких належать вищі навчальні 

заклади; 

3) подають центральному органу 

виконавчої влади у сфері освіти і науки 

пропозиції щодо формування мережі вищих 

навчальних закладів; 

 

Відповідно до підпункту 5 пункту «б» статті 

32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», надання допомоги 

випускникам загальноосвітніх та професійно-

технічних навчальних закладів державної або 

комунальної форми власності у 

працевлаштуванні є не своїм (власним) 

повноваженням органів місцевого 

самоврядування, а делегованим. У зв’язку з 

цим слід в абзаці першому частини 1 статті 14 

Закону України «Про вищу освіту» слово 

«своїх» замінити на фразу «власних і 

делегованих». 

Стаття 14. Повноваження органів влади 

Автономної Республіки Крим та органів 

місцевого самоврядування, до сфери управління 

яких належать вищі навчальні заклади 

1. Органи влади Автономної Республіки 

Крим, органи місцевого самоврядування, до 

сфери управління яких належать вищі навчальні 

заклади, у межах власних і делегованих 

повноважень: 

1) забезпечують виконання державних 

програм у сфері вищої освіти; 

2) вивчають потребу у фахівцях з вищою 

освітою на місцях і вносять центральному органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері економічного 

розвитку і торгівлі, та центральному органу 

виконавчої влади у сфері освіти і науки 

пропозиції щодо обсягу державного замовлення 

на підготовку фахівців з вищою освітою та 

підвищення їх кваліфікації, узгоджені з 

державними органами, до сфери управління яких 

належать вищі навчальні заклади; 

3) подають центральному органу виконавчої 

влади у сфері освіти і науки пропозиції щодо 

формування мережі вищих навчальних закладів; 
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4) безпосередньо або через уповноважений 

ними орган реалізують права і обов’язки 

засновника, передбачені цим та іншими 

законами України, стосовно вищих навчальних 

закладів України, що належать до сфери їх 

управління; 

5) сприяють працевлаштуванню і 

соціальному захисту випускників вищих 

навчальних закладів, що належать до сфери їх 

управління; 

6) залучають підприємства, установи, 

організації (за згодою) до розв’язання проблем 

розвитку системи вищої освіти. 

 4) безпосередньо або через уповноважений 

ними орган реалізують права і обов’язки 

засновника, передбачені цим та іншими законами 

України, стосовно вищих навчальних закладів 

України, що належать до сфери їх управління; 

5) сприяють працевлаштуванню і 

соціальному захисту випускників вищих 

навчальних закладів, що належать до сфери їх 

управління; 

6) залучають підприємства, установи, 

організації (за згодою) до розв’язання проблем 

розвитку системи вищої освіти. 

Стаття 15. Повноваження засновника 

(засновників) вищого навчального закладу 

1. Повноваження засновника (засновників) 

щодо управління вищим навчальним закладом 

визначаються цим та іншими законами України, 

а також статутом вищого навчального закладу. 

2. Засновник (засновники) вищого 

навчального закладу або уповноважений ним 

(ними) орган: 

1) затверджує статут вищого 

навчального закладу та за поданням вищого 

колегіального органу громадського 

самоврядування вищого навчального 

закладу вносить до нього зміни або 

затверджує нову редакцію; 

2) укладає в місячний строк контракт з 

керівником вищого навчального закладу, 

обраним за конкурсом у порядку, встановленому 

цим Законом; 

 

Пункт 2 частини 2 статті 36 Закону України 

«Про вищу освіту» не узгоджується з пунктом 

1 частини 2 статті 15 цього Закону стосовно 

порядку розробки та затвердження статуту 

вищого навчального закладу. 

У зв’язку з цим з метою однозначності та 

відсутності правових колізій усередині закону 

необхідно узгодити зазначені положення. 

Формат узгодження зазначеної колізії 

повинен бути вироблений МОН України із 

врахуванням бажаних результатів правового 

регулювання. 
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3) за поданням вищого колегіального 

органу громадського самоврядування вищого 

навчального закладу достроково розриває 

контракт із керівником вищого навчального 

закладу з підстав, визначених законодавством 

про працю, чи за порушення статуту вищого 

навчального закладу та умов контракту; 

4) здійснює контроль за фінансово-

господарською діяльністю вищого навчального 

закладу; 

5) здійснює контроль за дотриманням 

статуту вищого навчального закладу; 

6) здійснює інші повноваження, 

передбачені законом і статутом вищого 

навчального закладу. 

Стаття 36. Вчена рада 

1. Вчена рада є колегіальним органом 

управління вищого навчального закладу, який 

утворюється строком на п’ять років, склад якого 

затверджується наказом керівника вищого 

навчального закладу протягом п’яти робочих 

днів з дня закінчення повноважень 

попереднього складу вченої ради. 

2. Вчена рада вищого навчального закладу: 

1) визначає стратегію і перспективні 

напрями розвитку освітньої, наукової та 

інноваційної діяльності вищого навчального 

закладу; 

2) розробляє і подає вищому 

колегіальному органу громадського 

самоврядування проект статуту вищого 

навчального закладу, а також рішення про 

внесення змін і доповнень до нього; 
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3) ухвалює фінансовий план і річний 

фінансовий звіт вищого навчального закладу; 

4) визначає систему та затверджує процедури 

внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; 

5) ухвалює рішення про розміщення власних 

надходжень у територіальних органах центрального 

органу виконавчої влади у сфері казначейського 

обслуговування бюджетних коштів, або в 

банківських установах; 

6) ухвалює за поданням керівника вищого 

навчального закладу рішення про утворення, 

реорганізацію та ліквідацію структурних 

підрозділів; 

7) обирає за конкурсом таємним голосуванням 

на посади деканів, завідувачів (начальників) 

кафедр, професорів і доцентів, директора 

бібліотеки, керівників філій; 

8) затверджує освітні програми та навчальні 

плани для кожного рівня вищої освіти та 

спеціальності; 

9) ухвалює рішення з питань організації 

освітнього процесу, визначає строки навчання на 

відповідних рівнях; 

10) затверджує зразок та порядок виготовлення 

власного документа про вищу освіту, положення 

про процедуру і підстави для його видачі 

випускникам, а також зразки, порядок 

виготовлення, процедуру і підстави для видачі 

випускникам спільних і подвійних дипломів; 

11) ухвалює основні напрями проведення 

наукових досліджень та інноваційної діяльності; 

12) оцінює науково-педагогічну діяльність 

структурних підрозділів; 
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13) присвоює вчені звання професора, доцента 

та старшого дослідника і подає відповідні рішення 

на затвердження до атестаційної колегії 

центрального органу виконавчої влади у сфері 

освіти і науки; 

14) приймає остаточні рішення про визнання 

іноземних документів про вищу освіту, наукові 

ступені та вчені звання під час прийняття на роботу 

педагогічних, наукових, науково-педагогічних та 

інших працівників, а також під час зарахування 

вступників на навчання; 

15) має право вносити подання про 

відкликання керівника вищого навчального закладу 

з підстав, передбачених законодавством, статутом 

вищого навчального закладу, контрактом, яке 

розглядається вищим колегіальним органом 

громадського самоврядування вищого навчального 

закладу; 

16) розглядає інші питання діяльності вищого 

навчального закладу відповідно до його статуту. 

  

Стаття 42. Обрання, призначення та 

звільнення з посади керівника вищого навчального 

закладу 

1. Кандидат на посаду керівника вищого 

навчального закладу повинен вільно володіти 

державною мовою, мати вчене звання та науковий 

ступінь і стаж роботи на посадах науково-

педагогічних працівників не менш як 10 років. 

Кандидат на посаду керівника вищого навчального 

закладу державної чи комунальної форми власності 

має бути громадянином України. 

Одна і та сама особа не може бути керівником 

відповідного вищого навчального закладу більше 

ніж два строки. 

По-перше, положення, згідно з яким «не може 

бути обрана, призначена (у тому числі 

виконувачем обов’язків) на посаду керівника 

вищого навчального закладу особа, яка підпадає 

під дію частини третьої статті 1 Закону України 

"Про очищення влади"», не узгоджується із 

Законом України «Про очищення влади», 

відповідно до якого «очищення влади 

(люстрація) – це встановлена цим Законом або 

рішенням суду заборона окремим фізичним 

особам обіймати певні посади (перебувати на 

службі) (далі – посади) (крім виборних посад) в 

органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування (ч. 1 ст. 1)».  

Стаття 42. Обрання, призначення та 

звільнення з посади керівника вищого 

навчального закладу 

1. Кандидат на посаду керівника вищого 

навчального закладу повинен вільно володіти 

державною мовою, мати вчене звання та 

науковий ступінь і стаж роботи на посадах 

науково-педагогічних працівників не менш як 10 

років. Кандидат на посаду керівника вищого 

навчального закладу державної чи комунальної 

форми власності має бути громадянином 

України. Одна і та сама особа не може бути 

керівником відповідного вищого навчального 

закладу більше ніж два строки. 
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2. Не може бути обрана, призначена (у тому 

числі виконувачем обов’язків) на посаду 

керівника вищого навчального закладу особа, яка: 

1) за рішенням суду визнана недієздатною 

або дієздатність якої обмежена; 

2) має судимість за вчинення злочину, якщо 

така судимість не погашена або не знята в 

установленому законом порядку; 

3) відповідно до вироку суду позбавлена 

права обіймати відповідні посади; 

4) за рішенням суду була визнана винною у 

вчиненні корупційного правопорушення - 

протягом року з дня набрання відповідним 

рішенням суду законної сили; 

5) піддавалася адміністративному стягненню 

за корупційне правопорушення - протягом року з 

дня набрання відповідним рішенням суду 

законної сили; 

6) підпадає під дію частини третьої статті 

1 Закону України "Про очищення влади"; 

7) голосувала за диктаторські закони 16 

січня 2014 року. 

А вищі навчальні заклади, які можуть бути 

державними, комунальними та приватними не є 

органами влади. 

Крім того, заборона обіймати посади в правовій 

державі за своєю природою дуже нагадує 

позбавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю, тобто кримінальне 

покарання, передбачене статтею 55 Кримінального 

кодексу України. При цьому зазначене покарання 

може бути застосоване лише після вступу в 

законну силу відповідного вироку суду в разі 

вчинення особою злочину.  

 

По-друге, відповідно до ч. 2 статті 80 Конституції 

України «народні депутати не несуть юридичної 

відповідальності за результати голосування або 

висловлювання у парламенті та його органах, за 

винятком відповідальності за образу чи наклеп», 

що є елементом депутатської недоторканності. 

За правовою позицією Конституційного Суду 

України депутатська недоторканність як елемент 

статусу народного депутата України є  

конституційною гарантією безперешкодного та 

ефективного здійснення народним депутатом 

України своїх повноважень і передбачає 

звільнення  його від юридичної відповідальності у 

визначених Конституцією України  випадках  та  

особливий порядок притягнення народного 

депутата України до кримінальної 

відповідальності, його затримання, арешту, а 

також застосування інших заходів, пов'язаних з 

обмеженням його особистих прав і свобод (п. 1.1. 

резолютивної частини Рішення Конституційного 

Суду № 12-рп/2003 від 26.06.2003 р.). 

2. Не може бути обрана, призначена (у тому 

числі виконувачем обов’язків) на посаду 

керівника вищого навчального закладу особа, 

яка: 

1) за рішенням суду визнана недієздатною 

або дієздатність якої обмежена; 

2) має судимість за вчинення злочину, якщо 

така судимість не погашена або не знята в 

установленому законом порядку; 

3) відповідно до вироку суду позбавлена 

права обіймати відповідні посади; 

4) за рішенням суду була визнана винною у 

вчиненні корупційного правопорушення - 

протягом року з дня набрання відповідним 

рішенням суду законної сили; 

5) піддавалася адміністративному 

стягненню за корупційне правопорушення - 

протягом року з дня набрання відповідним 

рішенням суду законної сили. 
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Продовження Додатку Л 

 Відсутність юридичної відповідальності за 

результати голосування – депутатський 

індемнітет, прямо пов'язаний зі свободою слова, 

що також гарантується Конституцією України 

(ст. 34). 

З огляду на вищезазначене, необхідно вилучити 

пункти 6 – 7 частини другої статті 42 Закону 

України «Про вищу освіту». 

 

Стаття 45. Зовнішнє незалежне оцінювання 

1. Зовнішнє незалежне оцінювання - це 

оцінювання результатів навчання, здобутих на 

певному освітньому рівні, яке здійснюється 

спеціально уповноваженою державою установою. 

Зовнішнє незалежне оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної загальної 

середньої освіти, використовується для прийому до 

вищих навчальних закладів на конкурсній основі. 

Порядок проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання та моніторингу якості 

освіти встановлюється Кабінетом Міністрів 

України. 

Держава забезпечує вступникам з особливими 

освітніми потребами рівний доступ до зовнішнього 

незалежного оцінювання за місцем проживання 

(перебування) таких осіб. 

Будівлі, споруди та приміщення, в яких 

проводиться зовнішнє незалежне оцінювання, 

повинні відповідати вимогам доступності згідно з 

державними будівельними нормами та стандартами. 

 

Враховуючи те, що в тексті Закону даний орган 

(Міністерство освіти і науки України) названо 

«центральним органом виконавчої влади у сфері 

освіти і науки», для одноманітності термінології 

слід в абзаці другому частини третьої статті 45 

вилучити слова «спеціально уповноваженим». 

Стаття 45. Зовнішнє незалежне 

оцінювання 

1. Зовнішнє незалежне оцінювання - це 

оцінювання результатів навчання, здобутих на 

певному освітньому рівні, яке здійснюється 

спеціально уповноваженою державою 

установою. 

Зовнішнє незалежне оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти, використовується 

для прийому до вищих навчальних закладів на 

конкурсній основі. 

Порядок проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання та моніторингу якості 

освіти встановлюється Кабінетом Міністрів 

України. 

Держава забезпечує вступникам з 

особливими освітніми потребами рівний доступ 

до зовнішнього незалежного оцінювання за 

місцем проживання (перебування) таких осіб. 

Будівлі, споруди та приміщення, в яких 

проводиться зовнішнє незалежне оцінювання, 

повинні відповідати вимогам доступності згідно 

з державними будівельними нормами та 

стандартами. 
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Продовження Додатку Л 

2. Перелік програм зовнішнього незалежного 

оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу 

освіту на основі повної загальної середньої освіти, 

затверджується центральним органом виконавчої влади 

у сфері освіти і науки та не пізніше ніж за 1,5 року до 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

оприлюднюється на його офіційному веб-сайті. 

Об’єктивність зовнішнього незалежного 

оцінювання забезпечується дотриманням єдиних вимог 

до процедур його проведення, підбором завдань 

відповідно до програм зовнішнього незалежного 

оцінювання. 

3. Завдання для проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання (банк завдань) розробляються 

педагогічними, науковими, науково-педагогічними 

працівниками. 

Програми зовнішнього незалежного оцінювання за 

результатами здобуття повної загальної середньої 

освіти не можуть виходити за межі навчальних програм 

загальної середньої освіти, затверджених відповідно до 

законодавства. Програми зовнішнього незалежного 

оцінювання затверджуються спеціально 

уповноваженим центральним органом виконавчої 

влади у сфері освіти і науки одночасно із 

затвердженням переліку навчальних предметів та 

строків проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання за погодженням з громадськими 

об’єднаннями керівників вищих навчальних закладів. 

Порядок формування та використання банку 

завдань зовнішнього незалежного оцінювання 

визначається спеціально уповноваженою державною 

установою, що проводить зовнішнє незалежне 

оцінювання. 

 

 2. Перелік програм зовнішнього незалежного 

оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу 

освіту на основі повної загальної середньої освіти, 

затверджується центральним органом виконавчої влади 

у сфері освіти і науки та не пізніше ніж за 1,5 року до 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

оприлюднюється на його офіційному веб-сайті. 

Об’єктивність зовнішнього незалежного 

оцінювання забезпечується дотриманням єдиних вимог 

до процедур його проведення, підбором завдань 

відповідно до програм зовнішнього незалежного 

оцінювання. 

3. Завдання для проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання (банк завдань) розробляються 

педагогічними, науковими, науково-педагогічними 

працівниками. 

Програми зовнішнього незалежного оцінювання за 

результатами здобуття повної загальної середньої 

освіти не можуть виходити за межі навчальних програм 

загальної середньої освіти, затверджених відповідно до 

законодавства. Програми зовнішнього незалежного 

оцінювання затверджуються центральним органом 

виконавчої влади у сфері освіти і науки одночасно із 

затвердженням переліку навчальних предметів та 

строків проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання за погодженням з громадськими 

об’єднаннями керівників вищих навчальних закладів. 

Порядок формування та використання банку 

завдань зовнішнього незалежного оцінювання 

визначається спеціально уповноваженою державною 

установою, що проводить зовнішнє незалежне 

оцінювання. 
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Продовження Додатку Л 

Стаття 73. Платні послуги у сфері вищої освіти 

1. Вищий навчальний заклад відповідно до 

законодавства та статуту може надавати фізичним та 

юридичним особам платні послуги за умови 

забезпечення надання належного рівня освітніх послуг 

як основного статутного виду діяльності. 

2. Перелік платних освітніх та інших послуг, що 

можуть надаватися державними і комунальними 

вищими навчальними закладами, затверджується 

Кабінетом Міністрів України. 

Порядок надання платних освітніх та інших 

послуг, включаючи порядок визначення їх вартості 

для здобувачів вищої освіти, встановлюється 

центральним органом виконавчої влади у сфері освіти 

і науки, центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику 

у сфері економічного розвитку і торгівлі, та 

центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної фінансової, 

бюджетної, податкової політики. 

Конституційний Суд України у рішенні 

від 29 травня 2002 року № 10-рп вказав, 

що порядок надання медичних послуг, які 

виходять за межі медичної допомоги, на 

платній основі у державних і комунальних 

закладах охорони здоров'я та перелік 

таких послуг мають бути визначені 

законом. 

Оскільки стаття 53 Конституції України 

містить гарантію щодо безоплатності 

вищої освіти у державних та комунальних  

вищих навчальних закладах, аналогічну до 

гарантії безоплатності надання медичної 

допомоги у державних і комунальних 

закладах охорони здоров'я, встановленої у 

статті 49 Основного Закону України, а 

також з огляду на пункт 6 статті 92 

Конституції України, вважаємо, що  

перелік платних освітніх та інших 

послуг, що можуть надаватися 

державними і комунальними вищими 

навчальними закладами, має бути 

визначено законом. 

Стаття 73. Платні послуги у сфері вищої освіти 

1. Вищий навчальний заклад відповідно до 

законодавства та статуту може надавати фізичним та 

юридичним особам платні послуги за умови 

забезпечення надання належного рівня освітніх послуг 

як основного статутного виду діяльності. 

2. Перелік платних освітніх та інших послуг, що 

можуть надаватися державними і комунальними 

вищими навчальними закладами, визначається 

законом. 

Порядок надання платних освітніх та інших послуг, 

включаючи порядок визначення їх вартості для 

здобувачів вищої освіти, встановлюється центральним 

органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, 

центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику 

у сфері економічного розвитку і торгівлі, та 

центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної фінансової, 

бюджетної, податкової політики. 

Стаття 77. Державний контроль у сфері вищої 

освіти 

1. Державний нагляд (контроль) за дотриманням 

вищими навчальними закладами незалежно від форми 

власності та підпорядкування законодавства у сфері 

освіти і науки та стандартів освітньої діяльності 

здійснює центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує реалізацію державної політики у сфері 

освіти шляхом здійснення державного нагляду 

(контролю) за діяльністю навчальних закладів. 

Враховуючи те, що в тексті Закону даний 

орган (Міністерство освіти і науки 

України) названо «центральним органом 

виконавчої влади у сфері освіти і науки», 

для одноманітності термінології слід у 

статті 77 замінити слова «, що забезпечує 

реалізацію державної політики у сфері 

освіти» на «у сфері освіти і науки». 

Стаття 77. Державний контроль у сфері вищої 

освіти 

1. Державний нагляд (контроль) за дотриманням 

вищими навчальними закладами незалежно від форми 

власності та підпорядкування законодавства у сфері 

освіти і науки та стандартів освітньої діяльності 

здійснює центральний орган виконавчої влади у 

сфері освіти і науки шляхом здійснення державного 

нагляду (контролю) за діяльністю навчальних 

закладів. 
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Додаток М 

Шановні учасники анкетування! 

Просимо Вас взяти участь в анкетуванні щодо зайнятості 

випускників/студентів ВНЗ. Можливо саме Ваш погляд і Ваше ставлення 

допоможе не лише визначити проблемні питання у працевлаштуванні 

випускників, а й віднайти найбільш оптимальні шляхи їх вирішення. Анкета є 

анонімною та конфіденційною, інформація буде використана у загальному 

вигляді, виключно в службових цілях. 

Інструкція щодо виповнення анкети 

1. Будь-ласка, уважно прочитайте кожне запитання і варіанти відповідей до 

нього. 

2. Оберіть варіанти відповідей, які відповідають Вашій думці. В одних 

випадках це буде одна відповідь, а в інших можна відмітити декілька. 

3. За необхідності допишіть власний варіант в окремо наведеному рядку. 

 

1.Як Ви оцiнюєте рiвень освiти, що його забезпечує сучасна українська 

освiтня система? 

1.Дуже високий  

2.Загалом достатньо високий  

3.Середнiй  

4.Загалом низький  

5.Дуже низький  

6.Важко сказати  

7.Інше (назвіть)____________________________ 

 

2. На Вашу думку, чи змінилася і, якщо так, то в якому напрямку 

якість підготовки випускників українських ВУЗів за останні 5 років? 

1. Так,  змінилася в кращий бік 

2. Так, змінилася в гірший бік 

3.Ні, не змінилася 

4. Важко сказати 

 

3.Що саме стало для Вас вирішальним фактором при обиранні 

професії?  
  1. Рекомендації педагогів   

  2. Побажання батьків   

  3. Престижність професії   

  4. Вибір «за компанію» з друзями   

  5. Бажання працювати власне за цією професією   

  6. Відсутність труднощів у працевлаштуванні   

  7. Високий рівень оплати праці у даній сфері   
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4. Чим був обумовлений Ваш вибір ВНЗ?  

  

 1. Високий рівень викладання   

  2. Престижність навчального закладу   

  3. Порівняно невисока вартість навчання   

  4. Відсутність інших варіантів   

  5. Складно сказати   

 

5.Чи хотiли б Ви навчатися за кордоном? 

1.Так  

2.Нi  

3.Важко сказати  

 

6. Які джерела пошуку роботи Ви вважаєте найбільш ефективними 

для працевлаштування?   

(оберіть не більше трьох варіантів) 

  1.Родичі/друзі/знайомі   

  2.Оголошення про вакансії в газетах, журналах   

  3.Подання власного оголошення по пошук роботи у ЗМІ   

  4.Інтернет   

  5.Центр зайнятості   

  6.Кадрові агенції   

  7.Ярмарки кар’єри   

  8.Надсилання свого резюме у різні компанії незалежно від оголошених 

вакансій   

  9. Інше    

 

7.Якщо Ви працюєте не за фахом, то чому? 

1.Не вдалося знайти роботу за фахом. 

2.Робота за фахом, що пропонували, не влаштовувала Вас з питань оплати, 

умов праці тощо. 

3.Не прагнули знайти таку роботу. 

4.Інше ______________________________________________________ 

 

8. Наскільки влаштовує Вас Ваше працевлаштування? 

1.Цілком влаштовує. 

2.Скоріше влаштовує, ніж не влаштовує. 

3.В чомусь влаштовує, в чомусь ні. 

4.Скоріше не влаштовує, ніж влаштовує. 
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5.Зовсім не влаштовує. 

6.Важко відповісти. 

9.Чи вважаєте Ви, що швидко зможете досягнути успіхів у 

професійному та кар’єрному рості за набутим фахом в Україні?  

 1. Так, безперечно   

 2. Так, але лише за кордоном   

3. Можливо   

4. Ні   

 

10. Як саме Ви удосконалювали свої професійні знання та навички? 

(оберіть не більше трьох варіантів) 

1. Мені достатньо того рівня знань, який у мене є   

2. Вивчаю професійну літературу   

3. Відвідував спеціалізовані курси з напряму ІТ-технологій   

4. Відвідував курси із вивчення іноземної мови   

5. Інше    

 

11. Вкажіть рік закінчення навчального закладу:  

  

12. До якої категорії населення Ви відноситесь на даний час? 

  1. Студент денної форми навчання   

  2. Студент заочної (дистанційної) форми навчання   

  3. Найманий працівник   

  4. Підприємець   

  5. Незайнята особа (офіційно в трудових відносинах на перебуваю)   

  6. Зайнята особа (працюю не офіційно)   

  7. Перебуваю на обліку у центрі зайнятості   

 

 

15. Ваші пропозиції відносно проблем працевлаштування випускників 

вищих навчальних закладів: 

 

a)___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Дякуємо за відповіді! 
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Додаток Н 
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Додаток П 

 
 

 



 

 

269 

Додаток Р 
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Додаток С 

 
 

 

 


