С И СТ Е М А О С В І Т И
Коментар і рекомендації
країна, як нова незалежна держава, поступо
во інтегрується до сучасного світу, головна
ознака якого — глобальна взаємозалежність, що
охоплює та видозмінює політичні, економічні,
соціальні й екологічні умови розвитку. Для нашої
країни економічна глобалізація полягає насам
перед у якісно нових зовнішніх умовах розвитку,
які обов’язково необхідно враховувати, зокрема
в контексті конкурентоспроможності національ
ної економіки.
Важливо усвідомлювати, що сучасна парадиг
ма міжнародного господарського поступу фор
мується на основі постіндустріальних цінностей,
коли конкурентоспроможність країн визна
чається їхніми динамічними перевагами з
пріоритетом знань, інновацій та інформації, а не
статичними чинниками, пов’язаними — пере
важно або й виключно — із забезпеченістю ма
теріальними і трудовими ресурсами. Країни
лідери демонструють усталену внутрішню і
міжнародну конкурентоспроможність, реалізую
чи постіндустріальну стратегію розвитку. Для них
характерним стає: різке зниження сировинної і
частково енергетичної залежності внаслідок
цілеспрямованого нарощування сфери послуг;
реструктуризація міжнародних ринків масових
споживчих товарів; пріоритетність нового са
мостійного, справді стратегічного і глобально
конкурентоспроможного продукту — знань та
інформації; переорієнтація інвестицій з розши
рення виробництва і накопичення матеріальних
активів на розвиток «людського капіталу».
Постіндустріальна економіка має яскраво ви
ражений інноваційний характер, коли нові
відкриття, винаходи, технології, товари і послуги
з’являються не епізодично чи спонтанно, а ста
ють постійною і найважливішою складовою еко
номічного прогресу. Все більше це економіка ма
теріалізованих знань. А інформація (доступ до
сучасних знань і засобів зв’язку) поряд із зем
лею, капіталом і працею стає не тільки са
мостійним, а й визначальним фактором вироб
ництва.
У глобалізаційному контексті для України акту
альними є не просто питання забезпечення фак
торної конкурентоспроможності (для чого є не
обхідні, хоча до останнього часу і не використані,
ресурснотехнологічні передумови — запаси ко
рисних копалин, сільськогосподарські угіддя,
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кваліфікована робоча сила, науковотехнічна ба
за, вигідне геоекономічне становище), а пробле
ма трансформації початкових (факторних) пере
ваг в інвестиційні та науковотехнологічні. Для
цього потрібна чітка і досить жорстка державна
стратегія з концентрацією ресурсів на
відповідних пріоритетах, серед яких освіта по
винна стати одним з найважливіших факторів за
безпечення економічного і соціального розвитку
країни, відтворення і розвитку її інтелектуального
потенціалу. Інноваційна модель розвитку України
об’єктивно зумовлює необхідність модернізації
освітньої сфери. Серед першочергових заходів
розвитку національної системи вищої освіти слід
виокремити наступні:
Поперше, формування національної україн
ської моделі вищої освіти, в основу якої має бути
покладена освітня модель континентального типу
(Німеччина, Франція, скандинавські країни); її
характерними ознаками є: патерналізм держави
по відношенню до університетів; доступність ви
щої освіти загалом; підтримка академічної свобо
ди університетів. А складовими виступають:
— автономізація вищої освіти шляхом підвищен
ня фінансової та адміністративної незалеж
ності вузів, сприяння їхній самостійності, роз
ширенню прав у вирішенні питань інно
ваційної, науковотехнічної, кадрової політики;
— оптимізація системи освітніх закладів вищої
школи через скорочення їхньої чисельності,
консолідацію дрібних вузів у єдині освітні
центри, концентрацію державних фінансових
ресурсів у великих вузах дослідницького ти
пу, їх пришвидшене інтегрування в глобальну
інноваційну систему;
— створення і розвиток на базі провідних
університетів та академічних установ техно
парків, технополісів, зон технологічного роз
витку, а також науковотехнічних центрів за
гальнодержавного значення, які забезпечу
ватимуть практичне застосування нових
знань і технологій у промисловості, з метою
підвищення інвестиційної привабливості,
міжнародної конкурентоспроможності націо
нальної освіти загалом та збільшення її
внеску у формування економіки знань;
— впровадження механізмів партнерства універ
ситетів та підприємств і спільного патентуван
ня результатів їхніх наукових досліджень.

1

С И СТ Е М А О С В І Т И
Подруге, удосконалення системи бюджетного
2 фінансування
освітніх закладів (видатки на освіту
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не повинні залежати від економічної ситуації в
країні) та гарантування його достатніх обсягів як
шляхом законодавчого закріплення, так і через
суворе дотримання його обов’язкової норми (не
менше 8% ВВП). Складові:
— розробка і практичне запровадження ме
ханізму додаткового фінансування освітньої
діяльності вузів на основі строкових (2–3 ро
ки) блокгрантів, які надаватимуться держа
вою вищим навчальним закладам на кон
курсній основі, враховуючи результативність
їхньої діяльності, наявність наукових кадрів,
національний чи міжнародний рейтинги.
Фінансування університетського сектора на
уки має стати також здебільшого грантовим і
здійснюватися за посередництва фондів
цільового спрямування, в т.ч. приватних, бла
годійних та венчурних;
— створення системи доступних кредитів на
освіту; підвищення якості освіти через мо
дернізацію матеріальнотехнічної бази за
кладів освіти, забезпечення викладачам
гідної оплати праці та зниження навчального
навантаження тим педагогічним працівни
кам,
які
займаються
дослідницькою
діяльністю; основою для оцінки праці вчених
та присудження наукових ступенів повинні
стати світові стандарти;
— забезпечення прозорої системи заохочення
наукової та педагогічної інноваційної діяль
ності шляхом пільгового оподаткування не
прибуткових за своєю сутністю освітніх та
наукових організацій і товариств, цільових
благодійних фондів і внесків на розвиток на
уки.
Потретє, сприяння розробці університетами
власних кодексів соціальної відповідальності та їх
практичне застосування шляхом активізації участі
у діяльності вузів представників місцевих громад,
органів самоврядування, етнічних меншин і пред
ставників бізнесу, їхнього входження до складу
університетського управління. Зокрема:
— збереження функцій держави щодо контролю
якості навчання із переданням відповідних
контролюючих повноважень спеціалізованим
освітнім агентствам, міжнародним інсти
туціям у сфері освіти, профільним неурядо
вим організаціям з метою забезпечення ви

сокої якості послуг на освітньому ринку та
збалансування інтересів його основних учас
ників;
– інтенсифікація участі національних універси
тетів в соціальному та економічному житті
країни, регіону, їхнє перетворення у ключових
суб’єктів національних і регіональних інно
ваційних систем.
Почетверте, поглиблення процесів інтернаціо
налізації вітчизняної сфери вищої освіти із на
лежним фінансуванням, організаційнонорма
тивним забезпеченням та обов’язковим узго
дженням із освітніми закладами та українською
громадськістю для полегшення доступу освітян і
науковців до глобальних освітніх і дослідницьких
ресурсів, їхнього виходу на міжнародні освітні
ринки:
— включення провідних українських вузів та
академічних наукових установ до міжнарод
них систем цитування (зокрема ЕPSCO);
— сприяння розбудові міжнародного освітньо
го діалогу, формуванню глобальних між
університетських партнерств за участю ук
раїнських закладів вищої освіти, інтен
сифікації спільних наукових досліджень ук
раїнських науковців із зарубіжними партне
рами
(університетами,
корпораціями,
профільними освітніми інституціями), їхній
участі у міжнародних програмах удоскона
лення вищої та післявузівської професійної
освіти. Спрощення системи визнання іно
земних документів про вищу освіту в Україні
та українських документів щодо набуття пев
ного освітнього фаху за кордоном;
— створення національної системи рейтингу
вання закладів вищої освіти за показниками
якості освітніх послуг, забезпеченості квалі
фікованими кадрами, результативності на
укової діяльності та міжнародного співро
бітництва, а також якісного рейтингування з
боку працедавців. Здійснення моніторингу
міжнародних систем рейтингування освітніх
закладів.
Всі ці заходи потребують належних законодав
чих змін і розробки та реалізації низки держав
них програм в освітній сфері.
(Матеріали надано Д. Г. Лук’яненком, доктором еко
номічних наук, професором, деканом факультету міжна
родної економіки і менеджменту ДНВЗ «Київський націо
нальний економічний університет імені Вадима Гетьмана»,
заслуженим діячем науки і техніки України)
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