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Запорукою динамічного розвитку економіки, генератором нових ідей і 

технологій, зростання людського потенціалу, є сучасна система вищої освіти, 

яке повною мірою повинна відповідати вимогам часу. Для ефективного 

виконання цих важливих завдань в українській освіті, необхідне її оновлення 

з урахуванням актуальних світових тенденцій розвитку освіти у широкому 

соціально-економічному контексті. В зв’язку з цим, українська освіта 

вимагає подолання низки проблем, серед яких найбільш актуальними є: 

невідповідність структури підготовки спеціалістів реальним проблемам 

економіки, зниження якості освіти, відсутність практичної підготовки, 

відірваність від наукових досліджень, повільні темпи інтеграції в 

європейський і світовий інтелектуальний простір, та значне розширення 

системи вищої освіти, що відбувалося в Україні з середини 1990–х років, 

тобто як збільшення самої кількості вищих навчальних закладів, так і стрімке 

зростання загальної кількості студентів і випускників ВНЗ.  

Поза сумнівом, думка щодо негативних наслідків швидкого розширення 

системи вищої освіти, принаймні частково, є обґрунтованою. Так, близько 

85 % випускників українських середніх шкіл відразу після закінчення школи 

вступають до ВНЗ. Водночас відзначається брак фахівців робітничих 

спеціальностей, зокрема, у металургійній, машинобудівній, хімічній 

промисловості та у будівельній галузі. 

Тому, лише деякі параметри системи вищої освіти в Україні можна 

вважати надмірно високими (кількість випускників середніх шкіл, що 

вступають до ВНЗ, кількість акредитованих ВНЗ). 

Об’єктивним безпосереднім критерієм якості вищої освіти тієї чи іншої 

країни є кількість студентів з інших країн, що навчаються у її вищих 

навчальних закладах. Проте у світовому масштабі академічна мобільність 

студентів, незважаючи на високі темпи зростання, досі залишається швидше 

винятком, ніж правилом. При цьому близько половини студентів, що 

навчаються за межами своїх країн, – це студенти з Китаю, Індії, Південної 

Кореї та інших країн Азії. 

Також серед причин високих темпів зростання глобальної системи освіти 

фахівці називають збільшення кількості дорослих, що отримують додаткову 

освіту у тій чи іншій формі, та стрімке впровадження інформаційних 



технологій у навчальний процес (дистанційні курси, електронні підручники, 

навчальні програми, системи електронного управління навчанням тощо). 

Зростання масовості вищої освіти Головною причиною зростання витрат на 

освіту, яке відзначається упродовж останніх кількох десятків років і темпи 

якого стрімко зростають з початку ХХІ століття, є соціальне явище, 

притаманне усім розвинутим країнам: зростання масовості вищої освіти. У 

багатьох європейських країнах, у тому числі й Україні, вища освіта вже 

перетворилася з певного привілею на соціальний стандарт, особливо це 

стосується міських жителів. Найбільш переконливими причинами зростання 

масовості вищої освіти можна вважати демографічну кризу (зниження 

народжуваності, старіння населення) та скорочення кількості робочих місць у 

виробничому секторі. Системи вищої освіти, зацікавлені у збереженні і 

розширенні своїх обсягів, в умовах скорочення абсолютної кількості 

абітурієнтів природним чином прагнуть до максимізації частки випускників 

середніх шкіл, які вступають до ВНЗ. Роботодавці дедалі частіше 

розглядають документ про вищу освіту як додатковий фільтр, що дає змогу 

відсікати надлишок потенційних працівників, котрі такого документа не 

мають. Вища освіта нині вважається необхідною (але дедалі більше – не 

достатньою) умовою отримання в майбутньому кращої роботи та просування 

вгору щаблями соціальної драбини. В Україні та інших пострадянських 

державах, де в минулому вища освіта справді була елітною і давала реальні 

соціальні переваги, подальшому розширенню системи освіти сприяє й 

інерція суспільної свідомості. Крім того, у пострадянських суспільствах 

можливість отримання вищої освіти для більшості молодих людей стала 

частиною неписаного суспільного договору між владою і населенням: 

можливість отримання вищої освіти (часто номінально або реально 

безкоштовної) для дітей розглядається як своєрідна компенсація за 

незадовільне соціально-економічне становище, у якому протягом тривалого 

часу перебуває значна частина громадян. З огляду на це, заходи, спрямовані 

на скорочення системи вищої освіти чи можливостей її отримати, неминуче 

будуть супроводжуватися невдоволенням і опором у суспільстві, додатково 

посилюваними протидією з боку самої системи вищої освіти. Масова вища 

освіта, попри всі її вади й негативні наслідки, дедалі більше стає соціальною 

реальністю на зразок письменності або доступу до телефонного зв’язку чи 

Інтернет, а відтак потрібно не обґрунтовувати необхідність скорочення 

системи вищої освіти, а знаходити механізми її ефективнішого використання 

в інтересах конкретних громадян та суспільства і держави в цілому. Чим 

більше людей мають дипломи про вищу освіту, тим гострішою є конкуренція 

за робочі місця, для зайняття яких потрібен такий диплом. За умови 



відсутності зростання чи скорочення кількості робочих місць, кваліфікаційні 

вимоги природним чином підвищуються, що повинно вести до подальшого 

посилення вимог щодо освітніх кваліфікацій. Ситуація ще більше 

загострюється в умовах неналежного зв’язку між структурою підготовки 

спеціалістів у ВНЗ і реальними потребами економіки, що являє собою 

застарілу проблему України. У цьому відношенні очевидною є потреба у 

приведенні державного замовлення на підготовку спеціалістів у відповідність 

до реальних потреб національної економіки. 

Безперечними залишаться такі підстави надання державою можливості 

повністю або частково безкоштовно здобувати вищу освіту: 1. За 

спеціальностями і в обсягах, реально затребуваних державним сектором 

економіки та системами забезпечення критично важливих суспільних благ 

(оборона, освіта, медицина тощо), а також за тими спеціальностями і в 

обсягах, стосовно яких існують достовірні (підтверджені роботодавцями й 

експертною спільнотою) прогнози щодо їх затребуваності приватним 

сектором; 2. Абітурієнтам, які виявили значно вищі за середні здібності до 

подальшого навчання. 

З метою максимального використання позитивного потенціалу сучасних 

глобальних тенденцій у розвитку освіти та подолання їх негативних наслідків 

необхідною є реалізація низки заходів, зокрема: децентралізація системи 

вищої освіти, реальна автономізація ВНЗ (включно з економічною 

діяльністю), розвиток приватного сектора галузі вищої освіти з одночасним 

запровадженням ефективної системи оцінювання якості освіти, базованої на 

незалежних агенціях оцінювання якості; поступова реструктуризація й 

оптимізація державного замовлення на підготовку спеціалістів за участі 

роботодавців з метою приведення державного замовлення у відповідність до 

реальних потреб державного і приватного секторів національної економіки; 

подальший розвиток експортного потенціалу вітчизняної вищої освіти з 

метою отримання економічних результатів, прискорення модернізації освіти 

та посилення впливу і престижу України у світі; активне впровадження у 

програми вищої освіти підприємницької складової, передусім у плані 

оволодіння студентами практичними навичками, необхідними для ведення 

самостійної діяльності, а також отримання ними необхідних знань щодо 

законодавства та практики в Україні і за кордоном; підвищення уваги до 

суспільствознавчого блоку вищої освіти та питань університетського 

самоврядування, від чого значною мірою залежить майбутня участь молодих 

людей у суспільно-політичному житті; цілеспрямована просвітницька робота 

з метою об’єктивного інформування батьків і абітурієнтів, зацікавленої 



громадськості щодо цінності тих чи інших спеціальностей на вітчизняному і 

міжнародному ринку праці. 

 


