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ВІТЧИЗНЯНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
Сучасна інноваційна економіка, заснована на високих технологіях 

й інтелектуальній праці, вимагає фахівців з різним рівнем компетент-
ності, підготовка яких здійснюється у межах ступеневої вищої освіти. 
У статті на основі статистичних даних здійснена спроба аналізу сучас-
ного стану й актуальних проблем вітчизняної вищої школи, яка зазнала 
системних структурних змін. Визначена низка передумов і пріоритетних 
напрямів модернізації системи вищої освіти, яка має відповісти на вик-
лики часу та стати ефективним ресурсом сталого економічного розвитку 
України. 
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ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Современная инновационная экономика, основанная на высоких тех-

нологиях и интеллектуальной работе, требует специалистов с разным 
уровнем компетентности, подготовка которых осуществляется в рам-
ках ступенчатого высшего образования. В статье на основе статисти-
ческих данных осуществлена попытка анализа современного состояния 
и актуальных проблем отечественной высшей школы, которая подверг-
лась системным структурным изменениям. Определен ряд предпосылок 
и приоритетных направлений модернизации системы высшего образо-
вания, которая должна ответить на вызовы времени и стать эффек-
тивным ресурсом устойчивого экономического развития Украины. 

Ключевые слова: модернизация, высшее образование, высшие учеб-
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Постановка проблеми. З прийняттям Закону України «Про вищу 

освіту» (2014 р.) розпочався активний процес трансформації цієї важли-

вої освітньої галузі у контексті євроінтеграційних перспектив. З метою 

реалізації стратегічного курсу щодо входження України в європейський 

освітній простір визначено основні напрями культурно-освітньої інтеграції, 

виокремлено механізми впровадження європейських норм і стандартів у 

вищій освіті. У підсумку ці напрями і механізми мають спрацювати на 

підвищення європейської культурної ідентичності українців і створення 

в Україні загальноєвропейського інтелектуально-освітнього середовища. 

Не зважаючи на сучасний вектор розвитку вищої освіти, який зумовлює 

нова соціополітична парадигма, ця галузь, однак, не забезпечує потріб-

ної якості, що спричинює необхідність її модернізації, тобто свідомо ре-

гульованого вдосконалення та інтенсифікації освітнього процесу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджувана нами 

проблема завжди перебувала в полі зору вітчизняних учених. Зокрема, у 

розробленні теоретико-методологічних засад й обґрунтуванні концепції 

модернізації вищої освіти в Україні брали активну участь В. Андру-

щенко, В. Бондар, С. Гончаренко, М. Євтух, І. Зязюн, В. Кремень, Н. Нич-

кало та ін.; висвітленню досвіду реформування вищої освіти в європей-

ських країнах присвячено наукові праці Н. Абашкіної, Н. Авшенюк, Н. Бі-

дюк, Б. Вульфсона, М. Кольчугіної, О. Кузнецової, З. Малькової, Л. Пу-

ховської, Є. Соколова та ін. Водночас, зважаючи на актуальність зазна-

ченої проблеми, розбіжність поглядів дослідників на сутність і перспек-

тиви її розвʼязання, виникла необхідність на основі статистичних даних 

здійснити, по-перше, аналіз сучасного стану системи вищої освіти, а, по-

друге, визначити низку передумов і напрямів модернізації цієї важливої 

галузі. 

Мета статті – проаналізувати сучасний стан, виявити проблеми та 

запропонувати пріоритетні напрями модернізації вітчизняної вищої освіти. 

Виклад основного матеріалу. Модернізація вітчизняної системи 

вищої освіти з 90-х рр. XX ст. розпочалася паралельно з трансформацією 

державно-політичного і соціально-економічного устрою України в обста-

винах, коли суспільству були запропоновані нові цінності: у царині ідео-

логії – плюралізм і гласність, політики – багатопартійність і демократія, 

економіки – ринкові відносини. Однак, на жаль, проголошені засадничі 

принципи не були обʼєднані в єдину, цілісну доктрину побудови нової 

держави. Тому за минулі 25 років так і не було створено належної кон-

цептуальної теоретичної бази, яка б уможливила обʼєднати зусилля різ-

них прошарків суспільства, його інтелектуальні та матеріальні ресурси 

для здійснення кардинальних й ефективних змін у соціально-економіч-

ній сфері. Такий стан пояснюється недостатнім розробленням і рефлексією 

розпочатих і донині незавершених реформ, відсутністю національно-
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державницької ідеології й адекватних концепцій, що обʼєктивно призвело 

до надзвичайно високих суспільних втрат, несприятливих політичних, 

економічних і соціальних наслідків. Ця проблема торкнулася передовсім 

системи освіти, зокрема вищої. 

За даними Державної служби статистики України [3], починаючи з 

90-х рр. ХХ ст., відбувалося невпинне зростання кількості вищих нав-

чальних закладів (ВНЗ). Так, якщо в 1991 – 1992 н.р. в Україні нарахо-

вувалося 742 середньоспеціальних і професійно-технічних навчальних 

закладів і 149 вищих навчальних закладів, то в «піковий» 2006 – 2007 н.р. 

діяло 570 коледжів, технікумів, училищ, ліцеїв і 350 університетів, ака-

демій, інститутів. Тобто за 16 років кількість ВНЗ І – ІІ рівнів акреди-

тації зменшилася на 172 заклади (23,2 %), а кількість ВНЗ ІІІ – ІV рівнів 

акредитації збільшилася на 201 (235 %). 

Напередодні вступу в дію Закону «Про вищу освіту», 1 серпня 

2014 р. в Україні загалом функціонувало 803 державних, комунальних, 

акціонерних, приватних ВНЗ І – ІV рівнів акредитації, з-поміж яких: 198 

університетів, 62 академії, 83 інститути, 245 коледжів, 97 технікумів, 

117 професійних училищ і 1 консерваторія (рис. 1). Міністерство освіти 

і науки в 2014 р. перевело з категорії вищих у професійно-технічні понад 

сотню навчальних закладів. На початок 2016 р. в Україні нараховується 

приблизно 659 ВНЗ (371 заклад освіти І – ІІ рівнів акредитації, 288 – 

ІІІ – ІV рівнів акредитації) та здійснюється їх подальша оптимізація 

(скорочення філій, укрупнення тощо). 

 

 
 

Рис. 1. Кількість навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації в Україні 

 

Значний попит на престижну передовсім університетську освіту ство-

рив парадоксальну ситуацію, коли на тлі соціально-економічної кризи 

середини 90-х рр. ХХ ст., різкого скорочення населення та закриття про-

мислових підприємств, які потребували кваліфікованих робітничих та 

інженерно-технічних кадрів, кількість студентів, що навчалися у ВНЗ 

різних рівнів акредитації збільшилася майже втричі: з 1638,3 тис осіб 

у 1990 – 1991 н.р. до 2813,8 тис у 2007 – 2008 н.р. Далі спостерігалося 
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різке зменшення кількості студентів, повʼязане винятково з проблемами 

демографічного та соціально-економічного характеру. Нині у ВНЗ І – ІV 

рівнів акредитації навчається 1605,3 тис студентів (рис. 2). 

 

 
 
Рис. 2. Кількість студентів у навчальних закладах І – ІV рівнів акредитації 

 

Отже, на сьогоднішній день кількість професійних навчальних зак-

ладів зменшилася вдвічі з 742 до 371, натомість кількість університетів 

та інших типів ВНЗ за останні 25 років зросла на 193 %. Таке некон-

трольоване зростання кількості ВНЗ, а також демографічна проблема 

українського суспільства призвели до співмірності кількості навчальних 

місць у вишах і кількості випускників середніх загальноосвітніх шкіл 

(рис. 3). Відбувся тотальний перехід до масової, загальнодоступної вищої 

освіти, яка для громадян стала нібито «обовʼязковим атрибутом». Почи-

наючи з 2006 – 2007 н.р., кількість зарахованих студентів майже щороку 

перевищувала кількість тих, хто в тому ж році закінчив загальноосвітню 

школу. Тобто, девʼятий рік поспіль, починаючи з 2007 р., університетська 

 

 
 
Рис. 3. Кількість учнів шкіл, які одержали атестат про повну загальну 

середню освіту, та студентів, що вступили у вищі навчальні заклади 
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освіта в Україні перетворилася на своєрідне продовження школи, один 

із механізмів соціального захисту молоді. Це можна було б розглядати 

як позитивний факт, якби не низка обставин, що викликають велику 

стурбованість. 

Більшість вітчизняних ВНЗ, що були створені у період некерова-

ного зростання, не мають відповідної для якісного проведення освітнього 

процесу матеріально-технічної бази, у них фактично відсутні бібліотечні 

фонди, штат таких закладів освіти складається переважно з сумісників, 

здебільшого викладачів «сусідніх» державних ВНЗ або й навіть учителів 

загальноосвітніх шкіл. Про наукові, педагогічні школи, напрями фунда-

ментальних і прикладних досліджень, багаторічні освітянські традиції в 

таких «університетах» не йдеться взагалі. Звісно, право заробляти на освіті 

державою було надано, і його ще ніхто не скасовував, однак вимоги до 

якості вищої освіти мають бути однакові для навчальних закладів усіх 

форм власності. 

З переходом суспільства на ринкові відносини професійні та вищі 

навчальні заклади стають субʼєктами ринкової економіки. У повсякден-

ному лексиконі замість слів «освіта і навчання» щоразу частіше вжива-

ється поняття «освітні послуги», а успішність вишу розглядається крізь 

призму ринкових відносин, наповнення фонду розвитку. Слід визнати, 

що в валовій доданій вартості, створеній Україною в 2012 р., питома вага 

освітянської галузі становила 6,2 % (75,1 млрд грн), вдвічі перевищивши 

частку будівництва та наблизившись до показника добувної промисло-

вості. Однак сформована структура цих ринкових відносин вищої школи 

і суспільства викликає певну стурбованість. За останнє десятиліття частка 

студентів у державних ВНЗ на договірній основі збільшилася з 21,4 % 

до 56,2 %. Так, у 2013 – 2014 н.р. у ВНЗ І – ІV рівнів акредитації нав-

чалося відповідно за кошти державного бюджету 750,4 тис осіб, місце-

вих бюджетів – 18,8 тис осіб, фізичних та юридичних осіб – 954,5 тис 

осіб [2]. Зрозумілою й логічною є зацікавленість навчальних закладів у 

наборі студентів на договірних засадах, оскільки вони наповнюють поза-

бюджетний фонд, створюючи додаткові можливості для гідної оплати 

праці, преміювання науково-педагогічних працівників, розвитку інфра-

структури, оновлення матеріально-технічної бази тощо. З іншого боку, 

підвищення зацікавленості в наборі на платну форму навчання призво-

дить до зниження якості контингенту студентів. При формуванні навчаль-

них груп у більшості вишів не проводиться диференціація студентів за 

групами залежно від того, платить студент за своє навчання чи ні. Беру-

чи до уваги істотно нижчі вимоги до студентів платної форми навчання, 

можна говорити про зниження робочого потенціалу академічної групи 

загалом, а також мотивації та здатності до навчання кожного окремого 

студента. 
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Інша проблема, яка викликає стурбованість українського суспільства, 

яке виказало бажання в майбутньому вступити до Європейського Сою-

зу, – це недостатня готовність ВНЗ до інтернаціоналізації вищої освіти. 

Хоча наша країна й приєдналася до Болонського процесу, який запо-

чаткував структурну модернізацію національних систем вищої освіти, 

однак на практиці це не призвело до ефективної інтеграції вітчизняної 

освітньої системи в європейський науковий та освітній простір. З іншого 

боку, в останні роки було реалізовано низку напрямів трансформації у 

підготовці фахівців з вищою освітою, а саме: забезпечення прозорості 

освітніх програм; створення умов для можливості порівняння освітніх 

програм у різних університетах та різних країнах Європи; реалізація 

Європейської кредитно-трансферної системи (ЕСТS) як базового інстру-

менту для зарахування навчальних дисциплін, опрацьованих студентами в 

інших університетах та ін. Та все ж, слід визнати, що так і не запрацю-

вала система академічної мобільності, яка надає можливість для студентів і 

викладачів «переміщуватись» з одного ВНЗ в інший, отримувати доступ 

до нових якісних освітніх програм, курсів, дослідницької діяльності, вдо-

сконалюватися у володінні іноземними мовами. Як наслідок, сьогодні 

потужних вітчизняних «гравців», здатних конкурувати на світовому рин-

ку освітніх послуг, одиниці. Так, за даними 2015 р. лише три вітчизняні 

ВНЗ були представлені у міжнародному рейтингу університетів світу QS 

World University Rankings – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут» та Львівський національний університет імені 

Івана Франка. Це означає не зміцнення позицій України на міжнарод-

ному ринку освітніх послуг, а навпаки – втрату позицій на власному, на-

ціональному ринку, зумовлену бажанням молоді одразу ж навчатися в 

престижних вишах інших держав. 

Ще одним наслідком стихійного формування ринку освітніх послуг є 

невиправдано високий випуск фахівців соціально-економічних і гумані-

тарних напрямів. Аналіз контингенту студентів демонструє вибір не на 

користь соціального, педагогічного, аграрного, інженерно-технічного (інже-

нерного) або природничо-наукового напрямів, які закладають фундамент 

інноваційного розвитку промисловості та суспільства. Спостерігається 

перевиробництво «офісних» працівників при очевидному дефіциті праців-

ників, що забезпечують «змістовну» складову вітчизняної економіки. По-

пулярним стає жарт, що скоро менеджерам стане ніким керувати, а прав-

никам – нікого буде захищати. 

На сьогодні у відносно молодій ринкової економіці України відсутнє 

ефективне й оперативне взаємне врегулювання запитів і пропозицій рин-

ків праці й освітніх послуг. Це, безсумнівно, не може не позначитися на 

ситуації в сфері зайнятості населення. Створюється враження, що нині, 
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вибираючи підготовку за напрямами «Гуманітарні науки», «Менеджмент», 

«Правознавство» та ін., абітурієнти та їхні батьки заздалегідь «бронюють» 

місце в черзі у центрах зайнятості. Тому потрібні спеціальні зусилля 

держави щодо впорядкування структури напрямів підготовки фахівців, 

її гармонізації з потребами економіки та суспільства. Такі заходи немож-

ливі без широкої профорієнтаційної роботи, спрямованої на формування 

потреб молодої людини реалізувати свій потенціал у галузі перспектив-

них напрямів виробництва та сфери послуг, яким притаманний іннова-

ційний характер розвитку. 

Модернізація освіти в Україні, що спрямована на демократизацію 

та гуманізацію, зумовлює необхідність впровадження інноваційних меха-

нізмів і технологій [1, с. 4]. Тому сучасна інноваційна економіка, за-

снована на високих технологіях й інтелектуальній праці, вимагає фахів-

ців з різним рівнем компетентності, підготовка яких здійснюється у ме-

жах ступеневої вищої освіти. Уведення триступеневої системи вищої ос-

віти (бакалавр, магістр, доктор філософії) передбачає концептуально нові 

підходи до формування змісту освіти, застосування продуктивних дидак-

тичних методів і технологій організації, здійснення та контролю якості 

навчання, впровадження компонентів інноваційної освітньої моделі. Мож-

на дискутувати щодо доцільності тих чи тих дій держави, однак перехід 

на багатоступеневу вищу освіту – це системна акція, що має далекосяжні 

наслідки для галузі освіти та країни загалом з огляду на євроінтегра-

ційні сподівання. Тому відповідальність за правильність і своєчасність 

зроблених кроків з боку держави, ВНЗ та кожного його науково-педа-

гогічного працівника є надзвичайно високою. 

Очевидно, що одним з найважливіших чинників ефективного функ-

ціонування вищої школи, успішної її модернізації є кадрове забезпечення. 

Нині становище в цій царині також викликає цілком обґрунтоване зане-

покоєння. За даними статистики в 2013 – 2014 н.р. кількість науково-пе-

дагогічних працівників ВНЗ ІІІ – ІV рівнів акредитації становила 158,9 тис 

осіб, серед яких понад 71,4 тис кандидатів наук та 14,4 тис докторів наук, 

48 тис доцентів та 12,7 тис професорів [2]. Аналіз статистичних даних 

свідчить, що збільшений обсяг наданих вищою школою освітніх послуг 

забезпечується практично тією ж чисельністю викладацького корпусу, 

що й наприкінці ХХ ст. Істотно зріс показник кількості студентів, що при-

падають на одиницю науково-педагогічного складу працівників з ученими 

ступенями кандидатів і докторів наук. Хоча чисельність професорсько-

викладацького складу вищих навчальних закладів України, що здобула 

вчені ступені і звання, набагато збільшилася, водночас і зріс їхній серед-

ній вік. Цікавою є динаміка зміни чисельності різних вікових груп вик-

ладачів вітчизняних ВНЗ, подана А. Макаренко [5]. За наведеними статис-

тичними даними найбільша кількість викладачів, які мають науковий 
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ступінь, перебуває у віці від 51 до 60 років. Зокрема, у 2010 р. середній 

вік викладачів становив 45,7 років, при цьому 26,2 % викладачів випус-

кових кафедр досягли середнього віку в понад 50 років. Середній вік 

кандидатів наук, доцентів, які працюють на посадах завідувачів кафедр, 

досягнув 48,9 років, а докторів наук, професорів – 56,5 років [5, с. 85]. 

Ситуація з середнім віком науково-педагогічних працівників за останні 

два роки змінювалася лише в бік його збільшення. Це доволі тривожний 

сигнал, оскільки свідчить про відсутність приплину творчої молоді в ос-

вітянську галузь, втрату мотивації до науково-педагогічної діяльності. 

Ще однією з актуальних проблем сьогоднішнього вишу є недостат-

ній рівень кадрового резерву, зумовлений передовсім низьким рівнем 

заробітної плати. За даними Державної служби статистики, освіта пере-

буває в пʼятірці найбільш низько оплачуваних вітчизняних галузей. Так, 

середня зарплата в галузі освіти в серпні 2015 р. становила 3542 грн [4]. 

Натомість, за даними експертного опитування «Право на освіту та права 

освітян» Європейської дослідницької асоціації, проведеного спільно з 

компанією InMind у квітні – травні 2015 р., 32 % вчителів виконували 

безоплатні понаднормові роботи, а 44 % викладачів вишів мали досвід 

перевищення максимального навчального, наукового та методичного 

навантаження. Очевидно, що молодому викладачеві, якому нелегкий шлях 

до доцента чи професора ще належить пройти, розвʼязуючи низку побу-

тових проблем (купівля житла, створення й утримання молодої сімʼї тощо), 

подібний рівень доходів і підвищені вимоги стають малопривабливими. 

Іншою важливою проблемою вищої школи є множинна зайнятість 

викладача, яка реалізується у різноманітних формах: поєднання роботи 

в декількох вишах й одночасне ведення чисельних курсів, репетиторство, 

науково-практична діяльність. Вони, а також інші види діяльності, не 

повʼязані з професією, стали для викладачів джерелом додаткового за-

робітку, а й іноді – основним доходом. Множинна зайнятість викладача, 

тривала робота понад законодавчо встановлених норм виснажує, призво-

дить до психологічних перевантажень, зростання витрат викладацької 

праці, які не компенсуються відповідною винагородою. У результаті зни-

жується мотивація та якість праці викладача за основним місцем роботи 

у ВНЗ. Такий стан свідчить про низький рівень престижу науково-педа-

гогічної діяльності у суспільстві. Зниження мотивації приходу молодих 

науковців в освітянську галузь з низьким рівнем оплати педагогічної 

праці неминуче позначається на чисельності та якості контингенту абіту-

рієнтів, які претендують на отримання спеціальностей, що обслуговують 

цей суспільний сектор економіки. 

Для розвʼязання зазначених проблем й успішної модернізації вищої 

школи мають бути створені такі передумови: 
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– по-перше, високий рівень розвитку педагогічної науки, сформова-

ність психолого-педагогічної спільноти, її взаємодія з представниками 

суміжних наук, гуманістичний характер і практична зорієнтованість віт-

чизняної освітньої думки, її спрямованість на забезпечення єдності нав-

чання, виховання і розвитку; 

– по-друге, розвиненість наукових досліджень у вищій школі, успіш-

на методологія підготовки науково-педагогічних кадрів, наявність виправ-

даних форм інтеграції навчального та наукового процесів; 

– по-третє, застосування у вітчизняних вишах ефективних інновацій 

змістовного, методичного й організаційного характеру, а також принци-

пова можливість їх поширення з допомогою державних цільових про-

грам і системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

й університетських менеджерів. 

На основі аналізу нормативно-правових матеріалів, літературних 

джерел і практичного досвіду, нами виокремлено пріоритетні напрями 

модернізації вітчизняної вищої освіти: 

1) забезпечення рівних можливостей для одержання якісної вищої 

освіти різними групами населення; 

2) удосконалення освітнього середовища, створення належних умов 

для одержання освіти на всіх рівнях; 

3) практична реалізація ідеї «навчання впродовж усього життя»; 

4) децентралізація системи вищої освіти та реальна автономізація 

вищих навчальних закладів; 

5) оптимізація державного замовлення на підготовку фахівців з 

вищою освітою відповідно до реальних потреб державного і приватного 

секторів національної економіки; 

6) реалізація принципу студентоцентричного навчання; 

7) стійка інтеграція навчання та наукових досліджень; 

8) подальша інтернаціоналізація та поглиблення мобільності у 

навчальній і дослідницькій діяльності; 

9) розширення прав, свобод й автономії університетів; 

10) реалізація співробітництва в системі «університет – виробництво»; 

11) контроль якості вищої освіти на європейському рівні; 

12) гідна оплата праці та соціальний захист науково-педагогічних 

працівників. 

Висновки. Важливим чинником зростання в Україні якості людсько-

го капіталу, динамічного розвитку економіки і суспільства загалом є мо-

дернізація вищої освіти. Вона вимагає подолання низки проблем, з-поміж 

яких найбільш актуальними є: значне збільшення кількості ВНЗ та стрімке 

зростання загальної кількості студентів, невідповідність структури підго-

товки спеціалістів реальним потребам економіки, зниження якості вищої 

освіти, надмірне навантаження та зниження статусу викладачів у суспіль-
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стві, недостатнє фінансування, відірваність наукових досліджень від прак-

тичної реалізації, повільні темпи інтеграції в європейський і світовий ін-

телектуально-освітній простір та ін.  

Нами виокремлено пріоритетні напрями модернізації вітчизняної 

вищої освіти. Лише долаючи кризовий стан, змінюючи зміст, форми і 

способи організації навчального процесу у ВНЗ, створюючи принципово 

нове інформаційне, технологічне та навчально-методичне забезпечення, 

вдосконалюючи професійно-педагогічну культуру, вища освіта зможе від-

повісти на виклики часу та стати ефективним ресурсом сталого розвитку 

країни. 

Перспективними для подальшого наукового пошуку є питання роз-

робки механізмів реалізації пріоритетних напрямів модернізації вітчиз-

няної вищої освіти. 
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