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Анотація 

Досліджено особливості, орієнтири та перспективи розвитку системи освіти 

України в процесі підвищення якості її послуг та конкурентоспроможності 

національної економіки. Обґрунтовано організаційно-економічні засади 

функціонування цієї складової національної економіки в умовах глобалізації стандартів 

освіти. Визначено нагальні проблеми модернізації спектру ланок системи освіти 

України. Узагальнено підходи до реалізації інноваційної стратегії підвищення 

конкурентоспроможності послуг та випускників закладів професійної освіти України. 

 

Annotation 

The features, guidelines and prospects of Ukraine's education system in the process of 

improvement of its services quality and national economy competitiveness are studied. 

Organizational and economic principles of functioning of this component of the national 

economy in conditions of educational standards globalization are substantiated. Urgent 

problems of modernization of parts of Ukrainian education system are defined. Approaches to 

implementation of innovative strategy to increase the competitiveness of services and 

graduates of higher education institutions in Ukraine are generalized. 
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Вступ 

 

Модернізація системи освіти залишається нагальною необхідністю у відповідь на 

виклики і потреби диверсифікації вітчизняної економіки, розвитку наукоємних ланок її 

спеціалізації та оновлення технологічного укладу загалом, розширення 

конкурентоспроможної присутності на зовнішніх ринках товарів і послуг, насамперед, 

завдяки підвищенню конкурентноздатності економічно активного населення та 

суб’єктів господарювання на регіональних і міжнародному ринках праці, а також 

пожвавленню процесів входження держави в суспільно-економічні світоінтеграційні 

процеси та глобалізований соціокультурний простір. 

Рівень розвитку інфраструктури освіти (насамперед базової – дошкільної, загальної 

середньої, призначеної для надання територіальним громадам гарантованих 
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законодавством суспільно необхідних, а також приватних послуг періодичного попиту) 

є важливим результатом, чинником та критерієм суспільно-економічного розвитку. В 

контексті макрорівневих оцінок соціально-економічної ефективності параметри 

розвитку базової інфраструктури освіти відображають збалансованість стратегії 

життєзабезпечення та відтворення демографічного, інтелектуального, трудового 

потенціалу територіальних громад і регіональних господарських комплексів. 

Зважаючи на реалії ринкової економіки, розвитку суспільного інституту освіти, ринків 

освітніх послуг і праці в глобалізованому світі, магістральним завданням спектру ланок 

базового і професійного навчання України є забезпечення їх інноваційного розвитку як 

стратегія підвищення якості освітніх послуг, конкурентоспроможності їх споживачів, 

самої галузі та національної економіки загалом. 

Сфера освіти залишається однією з найбільш інноваційно активних ланок соціального 

призначення, з огляду на функції в процесі суспільного відтворення, пов’язані із 

збереженням та нарощуванням інтелектуального і професійно-кваліфікаційного 

потенціалу робочої сили, формуванням світогляду, ціннісних оцінок та орієнтирів, 

організацією життя і дозвілля населення. Основними напрямами внутрішньогалузевої 

інноваційної діяльності в цій складовій національної економіки є методичні та 

технологічні інновації ресурсного забезпечення та організації навчального, культурно-

просвітницького і дозвіллєвого процесів, а також контролю якості загальних і 

професійних знань, що здобуваються цільовими категоріями населення на засадах 

виконання законодавчих гарантій у сфері прав на освіту, розвиток особистості, 

реалізацію трудового потенціалу, забезпечення умов гідного життя власними силами та 

через систему соціального захисту. 

 

1. Організаційно-економічні засади, здобутки та орієнтири розвитку системи 

освіти України в сучасних умовах 

 

Перелік суспільно необхідних благ у сфері освіти можна визначити за чинними 

соціальними гарантіями і законодавчо унормованими стандартами їх реалізації 

(нормами, раціональними й мінімальними нормативами), а також за напрямами 

втручання держави в ринкову економіку з метою забезпечення сталості господарської 

діяльності, компенсації недоліків і негативів вільного ринку. До них, зокрема, 

належать: 

 надання і споживання послуг у рамках економічної діяльності ланок, значущих 

для відтворення технологічних укладів нео- та постіндустріального господарювання, 

удосконалення в цих умовах соціогуманітарного потенціалу, нарощування соціального 

капіталу, забезпечення гідного існування населення. Насамперед мова йде про 

реалізацію чинних гарантій щодо доступу до дошкільного виховання та повної 

загальної середньої освіти, стимулювання широкого доступу до професійної освіти, в 

т. ч. виконання державного і регіонального замовлення з підготовки та підвищення 

кваліфікації спеціалістів і робітничих кадрів на базі професійно-технічних і вищих 

навчальних закладів); 

 сприяння проведенню фундаментальних наукових досліджень у сферах 

педагогічних наук та економіки освіти, стимулювання прикладних НДДКР; 

 система соціальних трансфертів (у т. ч., у відповідності із ст. 97, 101 чинного 

Бюджетного кодексу в редакції від 5.01.2017 р.: освітньої субвенції, а також частково 

інших державних субвенцій – на здійснення державних програм соціального захисту, 

зокрема педагогічного персоналу, на виконання профільних інвестиційних проектів; 

інших міжбюджетних субвенцій – на утримання профільних об’єктів спільного 

користування, на виконання галузевих інвестиційних проектів, у т. ч. на будівництво 
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або реконструкцію профільних об’єктів спільного користування, тощо). 

Розвиток системи освіти представляє собою процес відтворення та удосконалення її 

структури (територіальної, функціональної, галузевої), а також внутрішньогалузевих і 

зовнішніх взаємодій учасників освітнього процесу, що результує у поліпшенні 

показників ефективності функціонування цієї ланки, серед яких – 

конкурентоспроможність випускників та економічно активного населення на 

внутрішньому і зовнішніх ринках праці; роль територіальних систем освіти у виконанні 

державного замовлення на підготовку фахівців для регіонального господарського 

комплексу; посилення їх зв’язків з іншими ланками економіки регіонів і країни 

загалом, у тому числі участь у формуванні та функціонуванні спеціальних економічних 

зон, інноваційної інфраструктури, обслуговуючих кластерів тощо (рис. 1). 

Вагомі результати з проблематики модернізації та стимулювання прогресивного 

розвитку системи освіти України отримано в працях, де: 

 обґрунтовані методологія та стратегія інноваційної модернізації цієї складової 

суспільного відтворення [1; 2]; 

 досліджуються теоретичні засади, розв’язуються практичні проблеми 

маркетингу освітніх послуг, а також інші аспекти конкурентоспроможності закладів 

професійної освіти на ринку [3-5]; 

 розроблені підходи, вивчаються особливості та недоліки діяльності з 

підвищення ефективності функціонування національної системи професійного 

навчання кадрів на підприємстві з урахуванням світового досвіду [6]; 

 узагальнено нагальні та стратегічні проблеми організації у ВНЗ практичної 

професійної підготовки і прикладних наукових досліджень, визначені заходи з 

підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці, в т. ч. завдяки 

оптимізації науково-дослідної активності ВНЗ [7; 8]; 

 формулюються пропозиції щодо удосконалення суспільних механізмів 

фінансування потреб населення у професійній освіті [9]. 

Основні напрями інноваційного розвитку системи освіти охоплюють комплекс заходів 

щодо реалізації нововведень у: змісті, методах, прийомах, формах (а отже, методиках і 

технологіях) навчальної діяльності та виховання особистості й фахівця, що 

відображається у модернізації змісту загальної і професійної освіти, поліпшенні якості, 

галузевої та суспільно-економічної ефективності, результативності навчально-

виховного процесу; організаційно-економічному механізмі задоволення суспільно 

необхідних і приватних потреб в освіті, що відображається у вдосконаленні та 

реформуванні підходів до організації та управління освітньою системою, в тому числі в 

модернізації територіальної організації та структури мережі навчальних закладів. 

Відтак магістральним завданням системи управління освітою є коригування проблем і 

загроз реалізації відповідних зрушень у практиці системи освіти України за критеріями 

дотримання чинних соціальних стандартів та збереження суспільної злагоди, з одного 

боку, в поєднанні з оптимізацією внутрішньогалузевих та загальноекономічних 

аспектів конкурентоспроможності цієї ланки, з іншого (рис. 2). 

В рамках системи освіти взаємодія учасників освітнього процесу (навчальних закладів 

усіх форм власності, інших юридичних осіб, що надають освітні послуги, наукових, 

науково-методичних і методичних установ, державних і місцевих органів управління 

освітою, профільних недержавних неприбуткових та інших громадських організацій) 

реалізує потреби суспільства, населення й економіки у відтворенні, трансляції і 

вдосконаленні професійно-кваліфікаційного потенціалу і світогляду шляхом 

формування в особи (споживача освітньої послуги) загальноосвітніх і спеціальних 

знань, умінь, навичок. 
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Рис. 1. Організаційно-економічний механізм задоволення потреб індивіда та соціуму в освіті 

Основні учасники освітнього процесу, що надають та контролюють якість послуг 
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неприбуткові та інші 

громадські організації 

системна взаємодія в рамках профільної діяльності 

Мета – реалізація потреб суспільства, населення й економіки у відтворенні, трансляції і вдосконаленні професійно-

кваліфікаційного потенціалу і світогляду шляхом формування в індивідуального та колективного споживача освітніх послуг (особи, 

територіальних і функціональних спільнот) загальноосвітніх і спеціальних знань, умінь, навичок 

Критерії 

дотримання чинних соціальних 

стандартів, збереження суспільної 

злагоди 

оптимізація внутрішньогалузевих, 

загальноекономічних аспектів 

конкурентоспроможності системи 

освіти як сукупності ланок 

економіки 

Державно-громадська система 

управління освітою 

Магістральне завдання – відтворення та 
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позашкільної, професійно-технічної, вищої 

освіти в закладах І-ІІ рівнів акредитації) 

варіативний компонент (послуги 

профілізації, просвіти, професійної освіти, 

підвищення кваліфікації в закладах 
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технічної, вищої освіти усіх рівнів 
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Рис. 2. Критерії та завдання удосконалення державно-громадської системи управління освітою в Україні 
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та самоврядування 
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вирішенні управлінських та кадрових питань 

підвищення автономії ВНЗ в: адмініструванні, 

навчально-методичному і фінансовому забезпеченні 

статутної діяльності; визначенні пріоритетів 

позиціонування закладу на ринку освітніх послуг; 

забезпеченні конкурентоспроможності студентів і 

випускників на ринку праці 

посилення ролі учнівського і студентського самоврядування 

у вирішенні організаційних і навчально-методичних питань 

життєдіяльності закладів середньої, позашкільної, 

професійно-технічної, вищої освіти 

стимулювання участі в розвитку, модернізації, фінансуванні 

системи освіти вітчизняних і міжнародних недержавних 

неприбуткових організацій, об’єднань роботодавців, 

юридичних і фізичних осіб – благодійників 

посилення ролі територіальних громад, суб’єктів 

підприємництва, господарюючих у системах 

розселення, у матеріально-технічному забезпеченні 

спектру освітянських установ, контролі за 

виконанням їх бюджетів, формуванні регіонального 

компоненту змісту освіти 
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Ринок освітніх послуг (національний, регіональний, локальний) узагальнює та форматує 

широкий спектр відносин із задоволення наявної та визначення перспективної потреби в 

загальноосвітній і професійній підготовці; тенденції його функціонування визначаються 

поєднанням, з одного боку, механізмів вільного підприємництва і ціноутворення на основі 

конкуренції закладів за споживача, а з іншого – державним регулюванням, цілі, пріоритети і 

механізми якого зумовлені критеріями загальноекономічної та соціальної ефективності. 

Основною метою вдосконалення організаційно-економічного механізму системи освіти в 

умовах становлення постіндустріальної економіки та розвитку інформаційного суспільства є 

подальша її інтеграція з продуктивними силами, підвищення ролі як чинника організації 

неперервної освіти населення, а також наукоємної диверсифікації господарства й усталення 

трудоресурсного забезпечення регіонів та країни в цілому. 

Значущі результати інноваційного розвитку системи освіти України, пов’язані з 

впровадженням принципів Болонського процесу та інтеграцією в європейський освітній і 

соціокультурний простір, полягають у: модернізації структури (у розрізі освітньо-

кваліфікаційних рівнів і спеціальностей), змісту, навчальних планів, форм, стандартів 

національної дошкільної, загальної і професійної освіти у відповідності із зразками 

провідних країн світу; масштабному впровадженні в навчально-виховний процес 

інформаційно-комунікаційних технологій, у тому числі у сфері дистанційного навчання, 

розробки електронних програмних засобів навчання і тестування якості знань, підручників та 

навчально-методичної літератури; створенні узгоджених систем моніторингу якості освіти та 

незалежного оцінювання знань; започаткуванні процесу становлення системи безперервної 

освіти впродовж життя (life-long learning); підвищенні рівня організаційно-управлінської й 

фінансової автономності, а також відповідальності закладів професійної освіти за якість 

освітніх послуг. 

Поряд з цим до пріоритетних інновацій в окремих ланках системи освіти відносять: 

 щодо базової освіти (дошкільної, середньої): впровадження освітніх технологій, що 

базуються на інтегрованих підходах та профілізації навчання; стимулювання безперервного 

навчання педагогів, їх творчої діяльності, участі в поширенні ефективного педагогічного 

досвіду; вдосконалення роботи з обдарованими дітьми, розширення експериментально-

дослідної роботи, здійснення науково-методичного супроводу та поширення практики 

викладання спецкурсів, факультативів, предметів за вибором, конкурсів учнівської творчості; 

розвиток інклюзивного навчання; послідовне забезпечення наступності навчально-виховної 

роботи в ланках дошкільної та початкової, початкової і базової освіти; формування науково-

методичного супроводу спектру функцій освітніх округів; 

 щодо професійної освіти: впровадження в навчальний процес модульного навчання та 

рейтингової системи контролю знань; розробку, апробацію та впровадження державних 

стандартів вищої і професійно-технічної освіти за конкретними професіями; поширення системи 

дистанційного навчання; комп’ютеризацію бібліотек з використанням програм електронних 

каталогів та створенням фондів електронних навчальних і навчально-методичних матеріалів; 

впровадження електронних систем управління діяльністю навчальних закладів та навчально-

виховним процесом; спрямованість на формування пізнаваних на ринку освітніх послуг брендів 

вищих навчальних закладів, що висвітлюють також їх характеристики за конкурентоздатністю 

випускників та активністю в сфері науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт. 

Найзагальніші засади територіальної організації сукупності ланок системи освіти окреслює 

Положення про освітній округ від 27.08.2010 р., згідно із яким освітній округ є добровільним 

об’єднанням у межах адміністративно-територіальних одиниць навчальних закладів системи 

дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти, що 

спрямовують свою діяльність на створення умов для здобуття громадянами загальної 

середньої освіти, впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, 

поглиблене вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особистості, а 

також закладів культури, фізичної культури і спорту, підприємств і громадських організацій, 
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які системою управління розглядаються як суб’єкти округу. 

2. Нагальні проблеми функціонування та модернізації системи освіти України 

 

Основні недоліки відтворення загально- і професійно-освітнього рівня населення в цілому, 

освітніх, креативних характеристик трудоресурсного потенціалу України та її регіонів 

передусім зумовлені: 

 в контексті ефективності функціонування системи соціального забезпечення, 

відтворення рівня і якості життя населення: 

 зниженням платоспроможного попиту, ускладненням матеріально-побутових умов 

життєдіяльності спектру верств і територіальних спільнот, насамперед у частині реалізації 

права доступу до інфраструктури та послуг різних ланок освіти; 

 неузгодженістю методик визначення прожиткового мінімуму та рівня оплати праці; 

 неефективністю контролю за виплатою заробітної плати найманим працівникам 

(передусім у недержавному секторі, депресивних регіонах, соціально вразливих 

територіальних громадах); 

 низькою ефективністю механізмів продуктивної зайнятості, негативами 

внутрішньодержавних і міждержавних трудових міграцій, що призводять до втрат професійно-

кваліфікаційного потенціалу української економіки у загальнодержавному і регіональному 

вимірах; 

 тінізацією ринку праці; 

 прискоренням процесів маргіналізації соціально вразливих верств, незадовільною 

ефективністю механізмів соціального залучення; 

 недотриманням соціальних гарантій у недержавному секторі й тіньових сегментах 

вітчизняної економіки та щодо учасників міждержавних трудових міграцій; 

 в контексті ефективності функціонування системи освіти як сукупності ланок 

економіки: 

 фрагментарністю та розбалансованістю стратегії реформування організаційно-економічного 

механізму спектру ланок системи освіти, в т. ч. в процесі адміністративно-територіальної реформи; 

 згортанням, підвищенням рівня зносу інфраструктурних мереж; 

 проблемами відтворення та продуктивного використання кадрового потенціалу системи 

освіти. 

Практика задоволення суспільно необхідних потреб населення в базовій освіті в умовах 

суспільно-економічної нестабільності засвідчує розбалансованість та неефективність 

механізмів реалізації заходів щодо: 

 дотримання гарантій територіальної доступності інфраструктури дошкільного 

виховання, повної загальної середньої і позашкільної освіти внаслідок: 

 нестачі коштів місцевих бюджетів на реалізацію ініціатив щодо використання резерву 

приміщень комунальної власності для підвищення рівня задоволення потреб територіальних 

спільнот в дитячих дошкільних закладах (у т. ч. з огляду на потенціал перепрофілювання і 

приватизації таких приміщень як джерела поповнення доходів місцевого самоврядування). 

Низькі темпи розширення мережі ДНЗ у більшості регіонів (табл. 1) не забезпечують 

необхідного приросту їх місткості (табл. 2), а відтак не дозволяють задовольнити наявні 

потреби в суспільному дошкільному вихованні, спричиняючи перевантаження дитсадків 

(принаймні у третині регіонів – з тенденцією до погіршення зазначеного показника (табл. 3)); 

 започаткування процесу згортання інфраструктури загальної середньої освіти (табл. 4) в 

рамках заходів Міністерства освіти і науки з реформування та підвищення економічної 

ефективності функціонування цієї системи у напрямі становлення мережі опорних закладів І-

ІІІ ступеня без урахування ступеня готовності територіальних громад і родин нести витрати 

на організацію доїзду та перебування школярів середніх і старших класів у населених 

пунктах, де розташовуються ці об’єкти. Останнім часом у дедалі зростаючому колі регіонів 

(станом на початок 2015/2016 навчального року – в 15-ти) простежується тенденція до 
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збільшення частки ЗОШ, які ведуть заняття в дві зміни (табл. 5); 

 недосконалості нині впроваджуваного механізму формування освітніх округів у контексті 

незадовільного врахування просторових особливостей систем розселення, фінансової 

спроможності місцевих бюджетів і суб’єктів господарювання (насамперед як чинника, що 

гарантує цільове використання освітньої субвенції, створення бюджетних і позабюджетних фондів 

культурно-освітнього розвитку територіальних спільнот у масштабі від локальних до обласних); 

 різкого скорочення видатків місцевих бюджетів на фінансування закладів 

позашкільної освіти в умовах неконкретності нормативно-правових гарантій формування їх 

мережі та утримання; 

 поліпшення матеріально-технічного стану закладів, що надають базову освіту 

(табл. 6), внаслідок: 

 відсутності механізмів контролю за цільовим використанням освітньої субвенції 

держбюджету (серед іншого – практики її передачі в окремих кварталах 2015-2016 рр. на 

потреби збройних сил); 

 неврегульованості законодавчих гарантій забезпечення певного сумарного обсягу 

освітньої субвенції, в т. ч. відносно обсягів бюджетів різних рівнів і ВВП; недостатності 

сукупних обсягів цього трансферту, інших профільних видатків державного і місцевих 

бюджетів принаймні для відтворення наявної матеріально-технічної бази повної загальної 

середньої освіти в низці регіонів. 

Останній зазначений негатив чинного організаційно-економічного механізму суспільної 

базової освіти передусім призводить до: 

 обмеження капітальних витрат на ремонт закладів (останнім часом спостерігалися 

кричущі випадки руйнування приміщень загальноосвітніх шкіл через брак коштів на плановий 

ремонт перед початком навчального року), а також розбудову їх комунальної інфраструктури 

(високий рівень зносу централізованих й автономних систем тепло- і водопостачання виступає 

вагомим фактором захворюваності учнів на респіраторні й інфекційні недуги, погіршення 

санітарно-епідеміологічної ситуації в територіальній громаді загалом). Гаряче водопостачання, 

зокрема, нині має ледь більше половини міських і сільських денних ЗОШ (табл. 6); 

 затягування з доукомплектуванням транспортного парку, задіяного в програмі 

«Шкільний автобус», частина якого в 2014 р. була передана на потреби збройних сил, а 

також в інших заходах з організації підвезення учнів ЗОШ до місць навчання і додому. Як 

наслідок, продовжує реєструватися незадоволена потреба в цій суспільно необхідній послузі, 

а в низці регіонів (станом на початок 2015/2016 навчального року проти 2013/2014 – в 10-ти) 

ситуація в останні роки тяжіє до погіршення (табл. 8); 

 відсутності державних програм друку та розповсюдження серед загальноосвітніх 

закладів і їх учнів (окрім пільгових категорій) підручників за фіксованими цінами; 

 невирішеності проблем забезпечення видатків місцевих бюджетів (зокрема, на 

дотаційних засадах) на організацію: харчування учнів початкових класів, а також 

малозабезпечених учнів середніх класів у загальноосвітніх установах; пільгового проїзду (в 

т. ч. залізницею) для учнів усього спектру закладів середньої і професійно-технічної освіти; 

 нестачі видатків на розвиток інклюзивного навчання (організацію безбар’єрного 

доступу до приміщень закладів освіти, їх укомплектування спеціальними підручниками, 

посібниками, навчально-лабораторним обладнанням); 

 відставання вітчизняних закладів базової освіти від європейських і кращих світових 

стандартів за рівнем комп’ютеризації та поширення інформаційно-комунікаційних 

технологій, електронних засобів навчання і контролю якості знань. Досі не завершене 

підключення вітчизняних загальноосвітніх шкіл до Інтернету (на початку 2015/2016 н. р. 

його не мали 2,0% міських та 18,4% сільських денних ЗОШ); значна частка комп’ютерного 

оснащення міських і сільських шкіл вже застаріла, цей показник неухильно зростає (60,7 та 

69,8% комп’ютерів, відповідно, були придбані понад 5 років тому) (табл. 6). 
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Таблиця 1 

Кількість працюючих дошкільних навчальних закладів у розрахунку на 1 тис. дітей 0-6 років, од. 

 
Регіон 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 до 

2010, % 

2015 до 

2013, % од. ранг од. ранг 

Україна 4,5  4,6 4,6 4,6 4,4 4,6  101,5 99,4 

АР Крим 3,3 23 3,2 3,1 3,1 … …    

Вінницька 5,8 9 5,8 6,0 6,2 6,2 6,4 7 109,9 102,9 

Волинська 4,5 14 4,5 4,5 4,5 4,6 4,7 14 104,3 104,5 

Дніпропетровська 3,7 19 3,7 3,7 3,8 3,8 3,9 19 104,5 102,5 

Донецька 4,0 16 3,9 3,9 3,9 1,9 2,2 24 54,1 56,1 

Житомирська 6,4 5 6,7 6,7 6,8 6,8 6,7 6 104,2 98,4 

Закарпатська 4,4 15 4,5 4,5 4,5 4,4 4,5 15 102,7 101,1 

Запорізька 3,9 17 3,9 4,0 4,0 4,0 4,2 17 106,7 103,4 

Івано-Франківська 2,9 26 3,1 3,2 3,3 3,3 3,4 22 116,9 104,9 

Київська 5,3 12 5,2 5,0 5,0 4,9 5,0 12 95,3 99,8 

Кіровоградська 6,7 4 6,8 6,8 6,9 6,8 7,0 5 104,6 101,5 

Луганська 3,3 22 3,4 3,6 3,7 1,6 2,0 25 59,8 52,5 

Львівська 3,1 24 3,4 3,5 3,5 3,7 3,8 20 126,1 109,0 

Миколаївська 6,3 6 6,4 6,2 6,3 6,2 6,4 8 100,9 101,8 

Одеська 3,8 18 3,8 3,7 3,8 3,7 3,7 21 99,6 99,5 

Полтавська 6,0 8 6,1 6,1 6,2 6,1 6,2 10 104,7 101,2 

Рівненська 3,5 20 3,8 3,8 4,0 4,1 4,2 16 120,2 105,1 

Сумська 7,0 3 7,0 7,0 7,0 7,0 7,2 3 102,6 101,6 

Тернопільська 6,2 7 6,6 6,6 6,7 6,8 7,0 4 112,5 104,1 

Харківська 3,5 21 3,6 3,8 3,8 3,8 3,9 18 109,9 101,7 

Херсонська 5,7 10 5,6 5,5 5,5 5,4 5,5 11 97,9 100,8 

Хмельницька 8,1 2 8,1 7,9 7,9 7,7 7,8 1 96,4 99,2 

Черкаська 8,2 1 8,0 7,9 7,8 7,8 7,8 2 95,0 99,4 

Чернівецька 4,8 13 4,9 4,8 4,8 4,8 4,8 13 101,8 100,9 

Чернігівська 5,4 11 5,7 5,8 6,0 6,1 6,3 9 116,9 105,7 

м. Київ 2,7 27 2,7 2,6 2,6 2,6 2,5 23 92,0 98,0 

м. Севастополь 3,0 25 3,1 3,0 2,9 … …    
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Таблиця 2 

Кількість місць у всіх дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 1 тис. дітей 0-6 років 

 
Регіон 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 до 

2010, % 

2015 до 

2013, % місць ранг місць ранг 

Україна 347,0  349,9 349,6 354,3 324,8 340,4  98,1 96,1 

АР Крим 375,1 12 369,8 357,8 357,8 … …    

Вінницька 387,4 10 389,4 392,7 397,4 397,6 412,3 6 106,4 103,7 

Волинська 254,4 23 251,7 255,2 256,3 258,3 267,8 20 105,3 104,5 

Дніпропетровська 388,7 9 388,4 386,2 392,6 390,6 403,2 8 103,7 102,7 

Донецька 408,3 4 407,4 408,5 408,2 191,0 223,1 23 54,6 54,7 

Житомирська 334,0 18 367,6 373,4 378,4 376,5 380,7 13 114,0 100,6 

Закарпатська 248,9 24 257,2 267,1 287,6 287,0 298,0 19 119,8 103,6 

Запорізька 373,0 13 382,0 378,0 375,2 375,2 386,5 12 103,6 103,0 

Івано-Франківська 203,6 27 206,9 210,4 211,6 213,4 220,6 24 108,3 104,2 

Київська 370,5 15 360,8 354,1 358,1 355,6 438,6 4 118,4 122,5 

Кіровоградська 407,6 5 406,2 397,0 401,4 404,3 414,7 5 101,7 103,3 

Луганська 310,2 19 312,0 327,2 335,0 108,3 120,9 25 39,0 36,1 

Львівська 216,6 26 226,6 227,2 231,7 233,2 240,1 22 110,8 103,6 

Миколаївська 411,7 3 407,3 396,6 401,5 398,3 406,9 7 98,8 101,3 

Одеська 304,1 21 299,7 305,3 307,8 300,8 306,7 18 100,9 99,6 

Полтавська 372,2 14 376,1 374,3 379,4 377,0 379,9 14 102,1 100,1 

Рівненська 238,0 25 240,0 235,8 238,9 241,0 250,7 21 105,3 104,9 

Сумська 398,7 7 412,2 416,6 451,1 451,0 462,9 2 116,1 102,6 

Тернопільська 296,9 22 304,2 303,8 311,4 317,2 331,5 16 111,6 106,4 

Харківська 353,4 17 367,3 378,9 387,0 386,1 399,4 9 113,0 103,2 

Херсонська 463,2 2 458,3 450,6 447,4 443,2 441,9 3 95,4 98,8 

Хмельницька 391,9 8 394,5 379,0 387,4 392,2 399,1 10 101,8 103,0 

Черкаська 497,4 1 495,2 486,6 486,3 485,3 492,5 1 99,0 101,3 

Чернівецька 305,3 20 306,8 306,3 329,5 321,1 325,5 17 106,6 98,8 

Чернігівська 365,1 16 367,0 365,6 377,9 379,8 391,1 11 107,1 103,5 

м. Київ 385,6 11 388,3 384,1 381,5 379,0 378,0 15 98,0 99,1 

м. Севастополь 403,2 6 405,7 401,9 391,5 … …    
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Таблиця 3 

Кількість дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць, осіб 

 
Регіон 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 до 

2010, % 

2015 до 

2013, % осіб ранг осіб ранг 

Україна 112  116 119 119 120 117  104,5 98,3 

АР Крим 94 26 97 102 103 … …    

Вінницька 103 23 106 110 112 114 112 17 108,7 100,0 

Волинська 128 2 132 136 141 141 139 2 108,6 98,6 

Дніпропетровська 108 20 112 116 115 117 113 16 104,6 98,3 

Донецька 111 17 114 116 118 101 96 25 86,5 81,4 

Житомирська 119 8 121 125 117 119 119 10 100,0 101,7 

Закарпатська 121 6 142 136 134 131 127 5 105,0 94,8 

Запорізька 116 11 116 119 122 120 119 10 102,6 97,5 

Івано-Франківська 121 6 124 129 131 132 131 4 108,3 100,0 

Київська 119 8 124 128 129 132 109 19 91,6 84,5 

Кіровоградська 99 24 103 108 111 110 108 20 109,1 97,3 

Луганська 118 10 121 122 118 105 103 22 87,3 87,3 

Львівська 137 1 139 144 145 147 144 1 105,1 99,3 

Миколаївська 104 22 111 117 119 120 117 12 112,5 98,3 

Одеська 112 14 117 119 118 121 120 9 107,1 101,7 

Полтавська 115 12 118 122 130 134 127 5 110,4 97,7 

Рівненська 124 5 131 134 137 137 136 3 109,7 99,3 

Сумська 125 3 125 124 114 115 112 17 89,6 98,2 

Тернопільська 110 19 114 118 121 120 117 12 106,4 96,7 

Харківська 111 17 110 108 107 109 107 21 96,4 100,0 

Херсонська 93 27 96 99 97 101 101 24 108,6 104,1 

Хмельницька 114 13 116 120 119 118 117 12 102,6 98,3 

Черкаська 98 25 99 105 104 104 103 22 105,1 99,0 

Чернівецька 125 3 130 132 126 128 126 7 100,8 100,0 

Чернігівська 108 20 112 115 116 117 116 15 107,4 100,0 

м. Київ 112 14 114 119 122 125 124 8 110,7 101,6 

м. Севастополь 112 14 114 117 121 … …    
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Таблиця 4 

Кількість денних загальноосвітніх навчальних закладів у розрахунку на 1 тис. дітей 6-18 років, од. 

 
Регіон 2010/2011 2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/2016 2015/2016 

до 

2010/2011, 

% 

2015/2016 

до 

2013/2014, 

% 

од. ранг од. ранг 

Україна 3,5  3,5 3,5 3,5 3,3 3,3  93,2 93,6 

АР Крим 2,6 23 2,6 2,6 2,6 … …    

Вінницька 4,4 8 4,5 4,5 4,3 4,3 4,3 8 97,9 99,3 

Волинська 4,8 4 4,8 4,9 4,9 4,8 4,6 4 95,7 94,6 

Дніпропетровська 2,6 24 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 22 97,5 95,4 

Донецька 2,4 25 2,4 2,5 2,4 1,2 1,2 25 50,9 50,0 

Житомирська 4,6 5 4,7 4,7 4,7 4,7 4,5 6 97,7 95,6 

Закарпатська 3,4 17 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 17 98,1 98,3 

Запорізька 3,1 20 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0 19 96,9 96,7 

Івано-Франківська 3,6 15 3,7 3,7 3,7 3,8 3,7 13 103,2 99,7 

Київська 3,6 14 3,7 3,7 3,6 3,5 3,5 15 95,2 95,8 

Кіровоградська 4,5 6 4,5 4,6 4,6 4,6 4,5 5 101,5 98,8 

Луганська 3,0 22 3,0 3,0 3,0 1,4 1,3 24 45,1 44,4 

Львівська 4,0 11 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 11 102,2 98,4 

Миколаївська 3,9 12 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 12 99,1 98,0 

Одеська 3,1 19 3,0 3,0 2,9 2,9 2,8 20 92,9 97,0 

Полтавська 4,4 7 4,3 4,4 4,3 4,3 4,2 10 95,5 98,0 

Рівненська 3,7 13 3,7 3,7 3,6 3,6 3,6 14 97,4 97,9 

Сумська 4,3 9 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 9 99,6 99,6 

Тернопільська 5,7 1 5,8 5,9 5,9 5,9 5,8 1 102,5 99,3 

Харківська 3,0 21 3,0 3,0 2,9 2,8 2,8 21 91,9 95,6 

Херсонська 3,5 16 3,6 3,6 3,5 3,5 3,4 16 98,4 97,4 

Хмельницька 5,1 3 5,1 5,0 4,8 4,8 4,7 3 92,1 97,5 

Черкаська 4,3 10 4,3 4,4 4,4 4,5 4,4 7 103,5 99,7 

Чернівецька 3,3 18 3,3 3,3 3,3 3,4 3,3 18 101,9 99,6 

Чернігівська 5,3 2 5,3 5,4 5,4 5,3 5,1 2 96,4 95,4 

м. Київ 1,7 27 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 23 85,0 92,6 

м. Севастополь 1,8 26 1,8 1,7 1,7 … …    
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Таблиця 5 

Кількість закладів, які ведуть заняття у дві зміни, в розрахунку на 100 денних загальноосвітніх шкіл, од. 

 
Регіон 2010/2011 2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/2016 2015/2016 до 

2010/2011, % 

2015/2016 до 

2013/2014, % 

2015/2016 до 

2014/2015, % од. ранг од. ранг 

Україна 5,6  4,2 3,5 2,8 2,5 2,6  46,0 94,1 102,4 

АР Крим 13,5 4 8,6 6,6 7,4 … …     

Вінницька 4,3 17 3,6 3,5 2,3 1,9 2,4 13 55,2 101,7 124,8 

Волинська 6,3 10 5,9 4,3 3,6 3,9 4,1 5 66,1 114,0 106,1 

Дніпропетровська 3,1 21 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 22 9,7 152,7 151,7 

Донецька 7,7 6 5,0 3,6 2,5 1,3 1,4 16 18,7 56,5 113,5 

Житомирська 2,5 23 2,1 2,0 2,0 2,0 2,4 12 95,1 119,1 118,5 

Закарпатська 13,7 3 12,0 9,5 8,5 8,1 7,3 2 53,4 86,1 90,9 

Запорізька 6,6 8 5,3 4,5 3,6 3,2 3,4 8 50,7 92,4 106,7 

Івано-Франківська 7,0 7 5,5 4,7 3,7 3,7 3,6 6 50,5 97,0 96,8 

Київська 5,6 13 5,2 4,5 4,4 5,0 5,8 3 104,5 131,2 116,2 

Кіровоградська 2,4 24 1,6 1,1 0,6 0,6 0,4 21 15,4 68,0 67,8 

Луганська 8,2 5 5,2 3,2 2,0 1,0 1,3 17 16,0 63,7 136,8 

Львівська 5,6 12 4,0 3,7 3,1 2,7 2,5 10 45,5 80,9 93,0 

Миколаївська 2,9 22 2,4 1,8 0,7 0,7 0,2 23 6,3 25,4 25,1 

Одеська 6,5 9 5,6 4,6 4,7 4,9 5,1 4 77,7 108,4 103,0 

Полтавська 5,1 15 3,2 2,6 2,7 2,8 2,9 9 56,7 107,7 102,0 

Рівненська 14,5 2 13,9 13,2 8,0 7,7 8,0 1 55,3 100,7 104,3 

Сумська 6,2 11 3,8 3,6 2,8 2,8 2,5 11 40,2 88,7 87,8 

Тернопільська 4,0 18 2,4 2,3 1,9 1,9 1,9 14 48,5 102,2 101,4 

Харківська 3,3 20 1,3 1,4 0,0 0,0 0,0 24    

Херсонська 4,8 16 2,8 2,0 1,7 1,3 0,4 20 9,0 25,6 34,0 

Хмельницька 2,2 25 1,6 1,1 0,5 0,5 0,6 19 29,5 129,3 127,9 

Черкаська 1,5 26 1,2 0,9 0,8 0,9 0,8 18 53,7 102,4 85,1 

Чернівецька 5,4 14 3,9 2,5 1,1 1,1 1,6 15 30,2 141,3 141,3 

Чернігівська 3,6 19 3,5 3,3 3,0 3,1 3,4 7 94,9 111,3 109,4 

м. Київ 0,0 27 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24    

м. Севастополь 19,2 1 6,9 1,4 0,0 … …     
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Таблиця 6 

Характеристики матеріально-технічної бази денних міських і сільських загальноосвітніх навчальних закладів України, % 

 
Показник Заклади міських поселень 

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

2010/11, +/- 

% 

2015/16 до 

2013/14, +/- 

% 

Частка окремих будівель (включаючи майстерні та 

пришкільний інтернат), які потребують капітального 

ремонту та перебувають в аварійному стані 7,6 7,2 6,4 6,3 6,0 5,9 -1,7 -0,4 

Частка закладів, що мають:         

центральне опалення або власну котельню 98,9 99,1 99,1 99,2 99,0 99,0 0,1 -0,2 

водогін 97,4 97,9 98,4 98,5 98,7 99,0 1,6 0,5 

у тому числі із гарячою водою 37,7 39,8 43,7 44,8 51,0 52,5 14,8 7,7 

їдальню або буфет з гарячим харчуванням 96,5 96,7 96,9 97,3 97,5 97,4 1,0 0,1 

фізкультурну залу 91,2 91,4 91,4 91,8 91,6 91,9 0,7 0,1 

Частка закладів, що мають:         

навчальні кабінети основ інформатики й 

обчислювальної техніки 90,4 91,3 92,8 94,2 94,6 94,9 4,6 0,7 

комп’ютери 97,3 98,1 98,7 96,9 99,3 99,5 2,2 2,5 

підключення до Інтернет 85,3 91,5 94,9 96,9 97,7 98,0 12,7 1,1 

бібліотечний фонд 98,8 99,0 99,0 99,1 99,1 99,2 0,4 0,0 

Частка комп’ютерів у закладах:         

технічно несправних … … 13,0 12,3 12,9 12,8 12,8 0,5 

з терміном придбання понад 5 років … … 53,8 55,1 59,6 60,7  5,5 
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Продовження табл. 6 

Характеристики матеріально-технічної бази денних загальноосвітніх навчальних закладів України, % 
 

Показник Заклади сільської місцевості 

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

2010/11, +/- 

% 

2015/16 до 

2013/14, +/- 

% 

Частка окремих будівель (включаючи майстерні та 

пришкільний інтернат), які потребують капітального 

ремонту та перебувають в аварійному стані 7,0 5,7 4,7 4,8 4,7 4,4 -2,6 -0,4 

Частка закладів, що мають:         

центральне опалення або власну котельню 85,3 86,3 87,4 87,9 87,5 87,9 2,6 0,0 

водогін 77,2 80,7 85,0 87,5 88,3 89,4 12,3 2,0 

у тому числі із гарячою водою 30,9 34,8 42,2 47,1 51,6 53,4 22,5 6,3 

їдальню або буфет з гарячим харчуванням 89,7 90,9 91,5 92,1 92,1 92,5 2,8 0,4 

фізкультурну залу 66,0 67,0 67,6 67,9 67,7 68,2 2,3 0,3 

Частка закладів, що мають:         

навчальні кабінети основ інформатики й 

обчислювальної техніки 68,4 71,1 74,5 76,5 76,8 77,4 9,0 1,0 

комп’ютери 85,5 87,7 90,5 90,5 94,2 95,0 9,5 4,4 

підключення до Інтернет 45,4 57,9 67,1 73,7 77,4 81,6 36,2 7,9 

бібліотечний фонд 95,4 95,7 95,8 95,7 95,5 96,1 0,7 0,3 

Частка комп’ютерів у закладах:         

технічно несправних … … 12,4 12,3 13,1 14,1 14,1 1,8 

з терміном придбання понад 5 років … … 53,8 59,4 66,6 69,8  10,4 
 

Таблиця 7 

Введення в експлуатацію закладів освіти у міських поселеннях і сільській місцевості України 

в розрахунку на 100 тис. постійного населення 
 

Показник 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 до 

2000, % 

2015 до 

2005, % 

2015 до 

2010, % 

2015 до 

2013, % 

Дошкільні навчальні заклади, місць 1,2 1,2 1,2 6,9 5,2 8,6 4,0 8,1 663,1 679,6 672,5 94,1 

Загальноосвітні навчальні заклади, 

учнівських місць             

міські поселення 20,2 17,1 11,2 25,6 13,1 7,7 5,2 1,4 6,8 8,0 12,3 18,0 

сільська місцевість 54,0 34,2 25,1 46,7 31,3 22,5 8,1 6,4 11,9 18,8 25,6 28,6 
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Таблиця 8 

Кількість учнів, які проживають на відстані більше 3 км і потребують підвезення, але підвезення для них не організоване, 

в розрахунку на 1 тис. учнівського контингенту денних загальноосвітніх навчальних закладів, осіб 

 
Регіон 2010/2011 2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/2016 2015/2016 до 

2010/2011, 

% 

2015/2016 до 

2013/2014, 

% 

2015/2016 до 

2014/2015, 

% 
осіб ранг осіб ранг 

Україна 11,7  9,9 7,8 8,4 8,9 8,5  72,9 101,7 95,5 

АР Крим 0,2 27 1,7 0,2 0,1 … …     

Вінницька 15,7 8 12,9 14,8 6,5 6,7 6,7 7 43,0 103,8 100,5 

Волинська 3,4 20 4,2 2,0 3,4 2,3 2,2 18 64,1 65,3 97,9 

Дніпропетровська 13,8 9 17,8 16,5 21,3 13,2 10,1 5 73,6 47,5 76,8 

Донецька 4,0 19 2,8 2,8 2,6 4,4 6,2 8 155,3 240,5 141,7 

Житомирська 9,3 11 8,0 6,0 0,1 1,6 5,8 12 61,9 6707,9 359,0 

Закарпатська 38,8 2 35,5 25,5 29,4 30,4 29,7 2 76,5 101,1 97,7 

Запорізька 10,1 10 0,0 3,1 3,3 3,7 2,0 20 19,3 60,3 52,6 

Івано-Франківська 17,7 4 17,5 1,7 1,5 2,7 5,8 11 32,8 383,6 215,5 

Київська 17,4 6 15,6 12,6 14,9 16,7 15,8 3 90,3 106,0 94,2 

Кіровоградська 5,6 15 7,7 5,8 2,0 0,7 0,3 23 4,6 12,7 37,5 

Луганська 4,2 17 3,8 2,6 4,5 7,0 4,3 14 103,4 96,5 61,5 

Львівська 38,7 3 34,6 35,3 33,9 36,2 36,6 1 94,6 107,9 101,0 

Миколаївська 2,0 25 2,9 5,8 11,0 1,0 2,2 19 109,2 19,6 211,3 

Одеська 16,0 7 9,6 0,0 1,1 2,3 1,2 22 7,8 114,9 55,2 

Полтавська 7,1 14 4,9 5,2 3,9 4,4 4,2 15 58,1 105,5 95,3 

Рівненська 17,5 5 18,9 13,8 9,5 7,8 9,8 6 55,9 103,2 125,5 

Сумська 7,3 13 5,3 2,6 4,6 4,6 3,1 17 41,8 66,3 66,5 

Тернопільська 7,4 12 16,7 11,4 9,3 10,4 12,2 4 164,2 130,2 117,0 

Харківська 2,0 24 2,5 2,0 1,9 1,7 0,0 25    

Херсонська 3,0 21 0,0 0,0 2,6 0,0 5,3 13 177,6 206,2  

Хмельницька 0,2 26 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 24 35,6 329,8 90,5 

Черкаська 4,9 16 2,7 6,1 0,0 6,7 6,2 10 126,9  92,4 

Чернівецька 40,5 1 5,7 0,0 32,0 27,5 3,8 16 9,4 11,9 13,8 

Чернігівська 2,9 22 1,2 1,2 0,4 1,5 1,5 21 51,8 425,4 103,1 

м. Київ 2,9 23 3,0 2,6 2,6 3,7 6,2 9 216,4 241,8 167,6 

м. Севастополь 4,2 18 2,6 0,4 0,0 … …     
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Вагомою складовою механізмів соціального залучення, профілактики маргіналізації, 

вирівнювання стартових умов життєдіяльності вразливих верств є система професійно-

технічної освіти. Перспективи реформування та принаймні виживання цієї ланки в умовах 

дефіциту соціальних видатків бюджетів різних рівнів та системної економічної кризи в 

регіонах досі залишаються найменш визначеними, ускладнюючись непристосованістю 

усталеного організаційно-економічного механізму її функціонування до потреб ринку праці 

у перехідній економіці. Серед соціально чутливих проблем трансформації діяльності з 

підготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів слід передусім відмітити: 

 розмитість, часте коригування нормативно-правових гарантій стабільного 

функціонування та збереження МТБ державних, комунальних, відомчих ПТНЗ, що 

відіграють важливу роль у відтворенні освітнього й професійно-кваліфікаційного потенціалу 

низових, об’єднаних територіальних громад, областей. Найхарактернішими прикладами є: 

впровадження в 2014 р. та скасування наприкінці 2015 р. субвенції на підготовку робітничих 

кадрів; внесення норми щодо розподілу частини освітньої субвенції на надання повної 

середньої освіти учням ПТНЗ до ст. 103
2
 Бюджетного кодексу лише в редакції від 

5.01.2017 р., що в попередньому році негативно впливало на практику законотворення 

(ветування 18.03.2016 р. й відхилення 18.01.2017 р. профільного Закону «Про внесення змін 

до Бюджетного кодексу України щодо фінансування професійно-технічної освіти» від 

4.02.2016 р.) та бюджетування (зокрема, виконання відповідної нормативної документації 

МОН); 

 широко висловлювану неготовність органів місцевої влади і самоврядування, 

починаючи з обласних, до: 

 формування та фінансування регіонального замовлення з надання послуг професійної 

освіти; 

 переходу державних ПТНЗ на фінансування з місцевих бюджетів, передачі їх майна в 

комунальну власність, як це було визначено ще Законом «Про державний бюджет на 

2016 рік» від 25.12.2015 р. 

До найбільш соціально резонансних проявів економічної нестабільності, які зачіпають 

діяльність із споживання населенням України послуг вітчизняної вищої освіти, можна 

віднести: 

 проблемність удосконалення суспільних механізмів фінансування відповідних 

потреб в умовах значного стрибка валютних курсів, підвищення ризиків функціонування 

банківських установ, високих темпів інфляції, значного рівня тінізації економіки, що 

призводить до: 

 нерозвинутості механізмів надання індивідуальних кредитів на здобуття вищої 

освіти, перепідготовку та підвищення кваліфікації (зокрема, на корпоративних засадах – 

безвідсоткових за допомоги потенційних роботодавців); 

 незначних масштабів надання державних і недержавних цільових освітніх субсидій 

(грантів); 

 обмеженості практики повернення через податкові структури частини коштів від 

сплати вартості навчання студентів; 

 незадовільну врегульованість започаткованого з 2015 р. процесу переходу ВНЗ І-

ІІ рівнів акредитації (технікумів, училищ, коледжів тощо) на фінансування з місцевих 

бюджетів; 

 загрози конкурентоспроможності випускників ВНЗ внаслідок руйнування механізмів 

та ускладнення процедур організації вищими навчальними закладами виробничої практики 

студентів, що проявляється через: 

 проблеми організації та фінансування процесу виробничої практики в межах 

зобов’язань самих ВНЗ, а саме: скорочення баз практики, в т. ч. у межах інфраструктури 

науково-дослідної та підсобної діяльності закладів вищої освіти; брак коштів на оплату праці 

керівників практики на виробництві; проблеми організації та оплати проїзду студентів, їх 
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проживання на місцях виробничої практики; 

 недосконалість процедур мотивування суб’єктів господарювання, що залучаються до 

проведення виробничої практики, в контексті: складності зарахування студентів на посади, 

що відповідають їх спеціалізації; використання праці практикантів, визначеного розумінням 

підприємцями виробничого процесу і комерційної таємниці; відбору керівників практики на 

виробництві. 

Загалом системі освіти України як сукупності видів економічної діяльності з масштабним 

бюджетним сектором властивий високий ступінь зносу основних засобів, рівень якого в 

умовах гострого браку інвестицій у модернізацію матеріально-технічної бази останнім часом 

тяжіє до погіршення, в 2015 р. сягнувши 45,6% проти 44,9 – у 2013 р. У 2005-2015 рр. обсяги 

введення в експлуатацію потужностей загальноосвітніх закладів у міських поселеннях 

скоротилися на 92,0%, у сільській місцевості – на 81,2% (табл. 7). Економічна криза призвела 

і до уповільнення процесу нарощування місткості закладів дошкільного виховання, 

потенціал якого (передусім у сфері залучення вільних приміщень державної і комунальної 

власності) окреслило коригування в 2014-2016 рр. спектру чинних нормативів забезпеченості 

ними населення. Кількість ведених в експлуатацію місць у дитсадках за 2013-2015 рр. 

скоротилася на 5,9%. 

Особливості територіальної диференціації рівня розвитку та співвідношення значущих 

складових системи базової (передусім дошкільної та загальної середньої) освіти України 

доцільно врахувати в процесі: 

 забезпечення оптимальних параметрів й ефективності функціонування освітніх 

округів, зокрема в заходах щодо реалізації таких їх функцій, як: 

 організація мережі опорних навчальних закладів (ресурсних центрів), покликаних 

надавати підпорядкованій периферії необхідні профільні та супутні послуги (інформаційно-

методичні, з оцінки якості знань, інноваційні, матеріально-технічного забезпечення, 

виробничі); 

 дотримання права рівного доступу дітей відповідного віку до якісної освіти через 

задоволення потреб у підвозі вихованців, учнів і вчителів до місць навчання і проживання; 

 створення в регіонах асоціацій (об’єднань) малокомплектних шкіл, що дозволяють 

на засадах взаємодоповнюваності оптимізувати матеріально-технічний, кадровий, 

методичний потенціал закладів – їх учасників; 

 формування та стимулювання попиту на послуги базової мережі закладів культури 

місцевого рівня, в тому числі за рахунок становлення в системах розселення 

поліфункціональних культурно-освітніх закладів; 

 обґрунтування пропозицій до органів регіональної і місцевої влади щодо 

використання наявного потенціалу об’єктів державної і комунальної власності задля 

розширення мережі дошкільних і позашкільних навчальних закладів. 

Реалізація заходів у межах визначених напрямів має потужний вплив на зважене 

забезпечення чинних гарантій територіальної та економічної доступності базової освіти, 

дискусії навколо яких загострило скасування наприкінці 2014 р. мораторію на закриття 

загальноосвітніх навчальних закладів, що, зважаючи на рівень фінансового забезпечення 

регіональних і місцевих бюджетів, є вагомою загрозою передусім для сільської місцевості. 

Найбільші сумніви в цьому контексті викликає доцільність закриття сільських шкіл в умовах 

нестачі бюджетних видатків винятково рішенням місцевої влади без погодження з 

територіальною громадою, як практикувалося раніше.  

У децентралізованій моделі управління, розбудова якої нині декларується, саме місцева 

громада повинна приймати рішення щодо збереження і розвитку матеріально-технічної бази 

місцевих закладів освіти (дошкільних, середніх, професійно-технічних), або пайової участі в 

організації доступу місцевого населення (на основі співфінансування об’єктів, розвитку 

дорожньої мережі, налагодження транспортного сполучення тощо) до відповідної 

інфраструктури довколишніх систем розселення, тобто в межах її районного і міжрайонного 
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підпорядкування. 

 

3. Інновації в стратегії підвищення конкурентоспроможності послуг та випускників 

закладів професійно-технічної і вищої освіти України 

В умовах ринкових механізмів формування попиту і пропозиції на кваліфіковану працю та 

робітничі професії дедалі посилюється необхідність коригування як освітніх орієнтирів 

суспільства і територіальних громад, так і методик визначення й розподілу державного 

замовлення на підготовку кадрів. Раціональний вектор розв’язання цієї проблеми (зі 

збалансованим врахуванням освітніх та кваліфікаційних запитів населення і роботодавців, 

стимулюванням процесів удосконалення соціогуманітарного потенціалу й соціального 

капіталу держави і регіонів) має визначатися на основі системної модернізації техніко-

технологічної бази національного виробництва, диверсифікації та підвищення рівня 

наукоємності економіки України, виходу на зовнішні ринки товарів і послуг соціального 

призначення в різних сегментах сфери послуг (рис. 3). 

Інституціалізація новою редакцією Закону України «Про вищу освіту» від 1.07.2014 р. засад 

організаційно-управлінської та фінансової автономності вищих навчальних закладів усіх 

рівнів акредитації виступає фактором помітних змін у територіальній організації їх мережі, 

потенційованим заходами Міністерства освіти і науки щодо оптимізації бюджетних витрат 

на підготовку кадрів, посилення вимог до якості освітніх послуг, їх матеріально-технічного і 

кадрового забезпечення, підвищення рівня підготовки випускників. Як наслідок, кількість 

вищих навчальних закладів з початку дії зазначеного Закону, стрімко скоротилася. 

Конкурентоспроможність вищого навчального закладу на ринку освітніх послуг відтепер ще 

тісніше залежить від успішності його маркетингової діяльності, а також від ефективності 

сполучення навчально-методичного, організаційно-координаційного та діагностико-

прогностичного напрямів роботи. Пожвавлення інноваційної активності закладів вищої 

освіти в сфері модернізації технологій організаційно-управлінської діяльності та навчально-

виховного процесу (як і проведення та комерціалізації результатів науково-дослідних і 

дослідно-конструкторських робіт) очікують від впровадження змін до Бюджетного кодексу, 

згідно з якими ВНЗ (як і науковим установам) дозволено розміщувати на рахунках у 

державних банках надходження від основної діяльності, кошти благодійних внесків і грантів, 

у тому числі зберігати на депозитах тимчасово вільні бюджетні кошти, отримані за надання 

платних послуг. Реалізація цих бюджетних нововведень ґрунтується на відповідному 

порядку і заходах з контролю за використанням коштів, затверджених урядом. Ефективність 

маркетингу закладу професійної освіти (рис. 4) в рамках як участі в реалізації державного 

замовлення, так і підготовки фахівців на комерційній основі, пов’язана із заходами щодо: 

 визначення специфічного продукту вищого навчального закладу та його цільової 

аудиторії (споживачів, покупців, потенційних роботодавців підготовлених фахівців); 

 проведення досліджень та прогностичних оцінок ринку освітніх послуг у порівнянні із 

потребами загальнонаціонального і регіональних ринків праці, що підвищує обґрунтованість 

виявлення перспективних галузей, спеціальностей, напрямів економічної діяльності, де 

формуватиметься попит на фахівців; 

 підтримки контактів із: 

 суб’єктами ринку освітніх послуг (профільними державними структурами, 

потенційними роботодавцями, рекрутинговими агентствами, випускниками ВНЗ) з метою 

ствердження іміджу та реалізації можливостей поліпшення фінансового становища 

освітнього закладу; 

 широкою громадськістю, поінформованою про цілі, напрями діяльності, участь ВНЗ у 

соціально-культурних подіях, досягнення його наукових шкіл, співробітництво і програми 

обміну із вітчизняними та закордонними закладами освіти й громадськими організаціями, з 

метою популяризації іміджу ВНЗ та розширення його участі в суспільно-економічному 

житті; 
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 послідовності стратегії маркетингу освітнього закладу та її організаційно-

управлінського забезпечення. 
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Рис. 3. Концептуальні підходи до модернізації та підвищення ефективності функціонування системи вищої освіти України 

Розвиток системи вищої освіти 

Відтворення та удосконалення структури 

системи вищої освіти (територіальної, 

функціональної, галузевої) 

Відтворення та удосконалення 

внутрішньогалузевих і зовнішніх взаємодій 

учасників освітнього процесу 

Обґрунтування методології та стратегії інноваційної модернізації 

системи вищої освіти як складової суспільного відтворення 

Визначення теоретичних засад, розв’язання практичних проблем 

маркетингу освітніх послуг, інших аспектів конкурентоспроможності 

ВНЗ на ринку 

Розробка підходів, реалізація програм підвищення ефективності 

функціонування системи професійного навчання кадрів на 

підприємстві з урахуванням світового досвіду та національних 

особливостей цього процесу 

Розв’язання нагальних і стратегічних проблем організації у ВНЗ 

практичної професійної підготовки і прикладних наукових 

досліджень; реалізація програм і заходів з підвищення 

конкурентоспроможності випускників на ринку праці завдяки 

оптимізації науково-дослідної активності ВНЗ 

Удосконалення суспільних механізмів фінансування потреб 

населення у професійній освіті 

Заходи 

Результати 

Конкурентоспроможність випускників та економічно активного 

населення на внутрішньому і зовнішніх ринках праці 

Роль територіальних систем вищої освіти у виконанні державного 

замовлення на підготовку фахівців для регіонального 

господарського комплексу 

Посилення зв’язків територіальних систем вищої освіти 

(структурування, систематизація, налагодження зворотних сигналів) 

з іншими ланками економіки регіонів і країни загалом 

Участь територіальних систем вищої освіти у 

формуванні та функціонуванні спеціальних 

економічних зон, інноваційної інфраструктури, 

обслуговуючих кластерів 



 
 

360 

 
Рис. 4. Підходи до підвищення ефективності маркетингу закладу професійної освіти в Україні 

Ефективність маркетингу закладу професійної освіти 

Основні форми участі 

закладу професійної освіти 

в наданні профільних послуг 

Реалізація державного 

замовлення 

Підготовка фахівців на 

комерційній основі 

Заходи 

визначення специфічного продукту ВНЗ та його цільової аудиторії (споживачів, покупців, 

потенційних роботодавців підготовлених фахівців) 

дослідження та прогностичні оцінки ринку освітніх послуг у порівнянні із потребами 

загальнонаціонального і регіональних ринків праці з метою обґрунтованого виявлення 

перспективних галузей, спеціальностей, напрямів економічної діяльності, де формуватиметься попит 

на фахівців 

підтримка контактів із 

споживачами та суб’єктами 

контролю якості послуг 

суб’єктами ринку освітніх послуг (профільними 

державними структурами, потенційними 

роботодавцями, рекрутинговими агентствами, 

випускниками ВНЗ) з метою ствердження іміджу та 

реалізації можливостей поліпшення фінансового 

становища освітнього закладу 

широкою громадськістю, поінформованою про цілі, 

напрями діяльності, участь ВНЗ у соціально-культурних 

подіях, досягнення його наукових шкіл, співробітництво, 

програми обміну із вітчизняними та закордонними 

закладами освіти й громадськими організаціями, з 

метою популяризації іміджу ВНЗ, розширення його 

участі в суспільно-економічному житті 

послідовність стратегії маркетингу освітнього закладу та її організаційно-управлінського 

забезпечення 

Результати формування 

основ конкуренто-

спроможності закладу 

професійної освіти на ринку 

Ринкові уявлення про освітній 

продукт і брендові 

характеристики ВНЗ 

Співвідношення 

адміністративного (у т. ч. 

державного) та ринкового 

регулювання діяльності закладу 

Виконання вимог суспільства, 

корпоративних, індивідуальних 

споживачів щодо умов і якості освіти 
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Основи конкурентоспроможності ВНЗ на ринку освітніх послуг утворює баланс між 

здатністю закладу запропонувати прийнятні умови отримання та якість освіти, а також 

здатністю суспільства в особі держави, що замовляє підготовку кадрів, і потенційних 

приватних споживачів сплатити відповідні послуги. Виконання закладом вимог, поставлених 

корпоративними та індивідуальними споживачами, формує кон’юнктуру освітніх послуг, 

соціальну і ринкову складові їх змісту, а в результаті – ринкові уявлення про освітній 

продукт і брендові характеристики ВНЗ, співвідношення державного та ринкового 

регулювання його діяльності. 

Покращення підготовки студентів ВНЗ до професійної діяльності вимагає ефективної 

співпраці та взаємодії цих закладів, галузевого міністерства, інших профільних державних 

структур, професійних спілок та організацій роботодавців з питань: 

 проведення досліджень щодо вивчення потреби та кваліфікаційних вимог 

до фахівців за напрямами підготовки (спеціальностями); 

 реалізації прав ВНЗ на самостійне укладання навчальних програм з 

урахуванням результатів досліджень ринку праці, принципу міждисциплінарності 

(насамперед щодо вивчення гуманітарних предметів і курсів), а також з включенням до них 

сегменту, сформованого з дисциплін, що обираються самими студентами (за рекомендацією 

МОН, цей сегмент може охоплювати щонайменше чверть загального обсягу програми); 

 стимулювання зв’язків між ВНЗ та роботодавцями для проведення 

виробничої практики студентів та набуття ними потрібних професійних навичок і 

початкового рівня кваліфікації; 

 вдосконалення програм виробничих практик у напрямі повноцінної 

реалізації практичних питань навчальних планів і закріплення знань; сприяння 

співробітництву між викладачами – керівниками практики від кафедр та керівниками 

практики від виробництва в питаннях підготовки програм практики; 

 стимулювання: реалізації у ВНЗ програм прикладних наукових 

досліджень; процесів набуття цими закладами статусу ресурсних навчально-методичних і 

дослідницьких центрів за пріоритетними ланками економіки регіонів і країни загалом; участі 

ВНЗ у діяльності таких центрів, територіальних навчально-науково-виробничих комплексів 

та спектру інноваційних структур (технопарків, науково-дослідних консорціумів, 

інноваційно-технологічних кластерів тощо); 

реалізації адміністративних і фіскальних заходів, що забезпечують: 

 здобуття випускниками ВНЗ першого робочого місця, їх ранню 

адаптацію на первинних посадах; 

 заохочення підприємств та організацій, які надають бази практики 

і перші робочі місця випускникам ВНЗ, а також укладають із закладами освіти договори 

щодо виробництва товарів, послуг (у тому числі з підвищення кваліфікації та перепідготовки 

персоналу), проведення наукових досліджень силами їх викладацького і студентського 

контингенту. 

Унормування та поширення потребує досвід розвинутих країн світу, де прийнятими 

механізмами стимулювання підприємств до співпраці з ВНЗ та інвестування у власний 

людський капітал, зокрема, є: 

 надання пільг з оподаткування, пільгових кредитів на проведення 

професійного навчання, державних субсидій роботодавцям, які створюють додаткові 

навчальні місця для виробничого навчання та навчання на робочому місці; 

 надання цільових державних дотацій на навчання на робочому місці, 

зокрема, в межах програм з підвищення конкурентоспроможності ланок спеціалізації 

територіальних господарських комплексів, санації і стимулювання розвитку депресивних 

регіонів, запобігання структурному безробіттю; 

 створення унормованих колективними договорами навчальних фондів, 

активи яких формуються за рахунок податку на фонд заробітної плати або з державних 
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дотацій. 

Поряд і співпрацею щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зайнятих, 

економічну основу для реалізації взаємовигідного співробітництва закладів вищої освіти, 

територіальних господарських комплексів і підприємців створює діяльність щодо 

продукування, трансляції та освоєння інновацій, у тому числі узгоджена з пріоритетами 

державної науково-технічної політики. Це вимагає поширення в регіонах: 

 організаційних форм взаємодії ВНЗ і бізнес-структур у сфері пошуку, 

фінансового сприяння і реалізації перспективних інноваційних та бізнес-проектів, якими, 

зокрема, виступають створені на базі провідних ВНЗ регіону start-up – центри (або бізнес-

інкубатори), а також технопарки, наукові парки та науково-дослідні консорціуми, що довели 

здатність ефективно поєднувати інтереси наукової спільноти та великого бізнесу; 

 мережі інвестиційної інфраструктури (насамперед у сфері венчурного 

бізнесу). 

 

Заключення 

Оцінюючи динаміку базових освітніх показників і критеріїв ефективності реформування 

організаційно-економічного механізму цієї ланки для суспільства в цілому та його окремих 

соціальних груп, до позитивних зрушень (рис. 5) доцільно передусім віднести: 

 оновлення змісту базової і професійної освіти, впровадження системи 

відповідних державних освітніх стандартів (у тому числі стандартів з конкретних професій), 

а також структури підготовки кадрів у розрізі освітньо-кваліфікаційних рівнів і 

спеціальностей; 

 розвиток мережі загальноосвітніх навчальних закладів нового типу, 

поглиблення профілізації навчання у старших класах шкіл; 

 впровадження зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників 

загальноосвітніх закладів; 

 зростання попиту на послуги дошкільної освіти та рівня охоплення дітей 

відповідного віку суспільним вихованням; 

 реалізацію державних програм, спрямованих на вирішення нагальних 

проблем територіальної та економічної доступності шкільної і позашкільної освіти; 

 удосконалення процедур акредитації та ліцензування навчальних закладів; 

 розширення державного замовлення на підготовку кваліфікованих 

робітничих кадрів; удосконалення структури державного замовлення на підготовку фахівців 

з наукоємних професій і спеціальностей у ВНЗ; 

 підвищення рівня адміністративної, навчально-методичної, фінансової 

автономії ВНЗ, спрощення процедур розпорядження ними надходжень від профільної 

діяльності, в тому числі надання платних освітніх послуг; 

 опрацювання методик формування та розподілу державного замовлення на 

підготовку кадрів, погоджених з іншими інститутами трипартизму (представниками 

роботодавців і профспілок). 

Ефективне державне регулювання розвитку системи освіти (рушія і т. зв. інституційного 

інвестора постіндустріальної економіки, просоченої інформаційними мережами та 

інфраструктурою суспільства знань) вимагає створення належних умов для: 

 задоволення суспільних потреб в освіті, підтримання прийнятного рівня її 

доступності та якості у відповідності із чинними законодавчими гарантіями, національною 

освітньою доктриною, вимогами МОН і Національного агентства із забезпечення якості 

освіти; 

 забезпечення наступності освітнього процесу з орієнтиром на становлення 

системи безперервної освіти впродовж життя; 

 відтворення й удосконалення професійно-кваліфікаційного, творчого і 
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рентогенеруючого потенціалу зайнятих та соціуму загалом; 

 стимулювання цілеспрямованого впливу цієї ланки на політичні, 

соціально-економічні, культурно-ідеологічні процеси в контексті ідей державотворення, 

етнонаціональної ідентичності, суспільної злагоди. 
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Рис. 5. Основні результати інноваційного розвитку системи освіти України, пов’язані з інтеграцією в європейський освітній, науковий і 

соціокультурний простір 

Значущі здобутки інноваційного розвитку 

системи освіти України 

Модернізація структури (у розрізі освітньо-кваліфікаційних рівнів і спеціальностей), 

змісту, навчальних планів, форм, стандартів національної дошкільної, загальної і 

професійної освіти у відповідності із зразками провідних країн світу 

Масштабне впровадження в 

навчально-виховний процес 

інформаційно-комунікаційних 

технологій, у т. ч.: Становлення сфери дистанційного 

навчання 

Розробка та поширення 

електронних програмних засобів 

навчання і тестування якості знань, 

підручників та навчально-

методичної літератури 

Створення узгоджених систем моніторингу якості освіти та незалежного 

оцінювання знань 

Започаткування процесу становлення системи безперервної освіти впродовж 

життя (life-long learning) 

Підвищення рівня організаційно-управлінської та фінансової автономності 

закладів професійної освіти 

Їх результати в контексті 

світоінтеграційних процесів та 

перспектив підвищення 

конкурентоспроможності України 

Впровадження принципів Болонського 

процесу 

Послідовна інтеграція в освітній та 

соціокультурний простір ЄС, розвинутих 

країн світу загалом 

Ствердження орієнтиру на входження 

до науково-дослідних та інноваційних 

мереж провідних країн світу 

Зміцнення потенціалу, стимулювання 

процесів становлення 

постіндустріальної економіки та 

розвитку інформаційного суспільства 

Посилення відповідальності закладів професійної освіти за якість освітніх 

послуг та практичної підготовки випускників 

Наукоємна диверсифікація 

національного господарства 

Усталення трудоресурсного 

забезпечення регіонів та України в 

цілому 

чинник 

стимул 
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Спрямованість системи освіти на реалізацію принципів соціально орієнтованої 

економіки (зокрема, вирівнювання освітніх можливостей населення, забезпечення 

цілісності освітнього простору) загострює потребу: 

 пом’якшення територіальних диспропорцій інфраструктурного потенціалу та 

обсягів надання освітніх послуг, зумовлених невідповідністю між ресурсними 

можливостями місцевих органів влади та делегованими їм повноваженнями; 

 реалізації державних програм поліпшення МТБ сільських закладів освіти; 

 оптимізації фінансово-бюджетних та фіскальних регуляторів доступу 

малозабезпечених верств і середнього класу до якісної загальноосвітньої та 

професійної підготовки (через освітні ваучери, безвідсоткові освітні кредити, державні 

цільові освітні субсидії (гранти), стипендіальний фонд тощо); 

 виконання державних програм підготовки кваліфікованих робітників масових 

професій (у тому числі на навчально-виробничій базі суб’єктів господарювання), 

розроблених за участю галузевих міністерств і відомств, об’єднань представників 

роботодавців; 

 удосконалення методик визначення, розподілу в регіонах та між закладами 

вищої і професійно-технічної освіти усіх форм власності, а також прогнозування і 

висвітлення серед абітурієнтів та широкої громадськості перспективних параметрів 

державного і регіонального замовлення на підготовку кадрів кваліфікованих робітників 

і фахівців. 
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