СТРАТЕГІЯ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
В УКРАЇНІ ДО 2020 РОКУ

Розділ І. Оцінка стану вищої освіти.
1. Оцінки якості вищої освіти та її суспільного статусу.
Міжнародні дослідження якості вищої освіти засвідчують, що показники якості вищої
освіти України є доволі неоднорідними. З одного боку за кількісним показником – охоплення
вищою освітою – Україна перебуває в числі перших 10-15 країн світу. Доволі високі
показники має математична і природнича освіта – Україна посідає тут місце не нижче 50-го.
За якістю освіти з менеджменту місце України коливається біля сотого.
В наступній таблиці вказано рейтингові позиції України за складовими Глобального
індексу конкурентоспроможності (дослідження Світового економічного форуму).
Таблиця 1
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Якість системи освіти в цілому

56

62

70

79

72

Стан вищої і професійної освіти
(в цілому)

46

51

47

43

40

Якість освіти з менеджменту
бізнесу

108

116

117

115

88

Якість початкової освіти

49

52

43

37

40

Якість вищої математичної і
природничої освіти

42

36

34

28

30

Охоплення вищою освітою

8

7

10

10

13

139

142

144

148

144

Кількість країн, які брали участь
в дослідженні

Невисокий міжнародний рейтинг системи вищої освіти показують і дані про іноземних
студентів. Так, Україна посідає, за даними Євростату та Держстату України за 2012 рік 30-е
місце за часткою іноземних студентів у загальній чисельності студентів українських закладів
вищої освіти (ЗВО).
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країн

Таблиця 2. Відсоток іноземних студентів у загальній чисельності студентів європейських
Ліхтенштейн
Люксембург
Кіпр
Швейцарія
Велика Британія
Австрія
Ірландія
Франція
Данія
Бельгія
Німеччина ( в межах
до 1990 року)
Швеція
Чеська Республіка
Нідерланди
Норвегія
Португалія
Ірландія
Фінляндія
Угорщина
Іспанія
Мальта
Греція
Словаччина
Естонія
Італія
Болгарія
Словенія
Румунія
Латвія
Україна
Македонія
Литва
Польща
Туреччина
Хорватія

88.33
51.59
26.88
23.81
22.79
20.37
14.38
11.82
11.74
11.70
9.78
9.33
8.96
7.87
7.74
7.34
6.21
5.71
5.30
4.98
4.84
4.37
4.29
4.17
4.04
3.96
3.17
2.87
2.80
2.77
2.17
1.93
1.29
0.89
0.66

Серед іноземних студентів в Україні переважають вихідці з колишніх радянських
республік: Туркменістану, Азербайджану, а також вихідці з Китаю, Індії, Нігерії, Іраку.
Водночас кількість українських студентів, які навчаються лише у європейських країнах,
протягом останніх п’яти років збільшилась на третину.
У свою чергу соціологічні дослідження (Фонд «Демократичні ініціативи»), проведені в
Україні, вказують на невисоку оцінку якості вищої освіти, слабкий зв’язок вищої освіти з
ринком праці. Половина опитаних вважають, що вища освіта потребує реформування.
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Таблиця 3. Відсотки відповідей на запитання: «Як би Ви загалом оцiнили якiсть
вищої освiти в Українi?»
Жовтень
2013
дуже низька

7.6

скорiше низька

22.0

середня

44.9

скорiше висока

13.2

дуже висока

1.3

важко сказати

10.7

Серед проблем вищої освіти респонденти вказують на недостатню підготовку до
виходу на рикну праці.
Таблиця 4. Відсотки відповідей на запитання: «Якi сьогоднiшнi проблеми вищої
освіти в Українi Вам здаються найбiльш серйозними та такими, що потребують
вирiшення у найближчi 5-10 рокiв? (позначте усе, що вважаєте важливим)»
Жовтень 2013
Не визнання дипломiв бiльшостi вiтчизняних ВНЗ у свiтi

41.5

Корумпованiсть викладацького складу ВНЗ

39.9

Невiдповiднiсть викладання вимогам ринку працi

36.8

Невiдповiднiсть структури освiти потребам ринку працi

29.2

Слабка матерiально-технiчна база ВНЗ

25.0

Низький культурний рiвень студентiв, їх слабка
зацiкавленiсть у якiснiй освiтi

23.8

Низький рiвень якостi освiти в українських ВНЗ, у порiвняннi
iз свiтовим рiвнем

22.8

Слабкий зв'язок мiж якiстю викладання, авторитетом
викладачiв серед студентiв i розмiром зарплат

22.5

Застарiлi, iдеологiзованi або кон'юнктурнi пiдручники

18.2
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Низький професiйний рiвень викладачiв

12.1

Важко сказати

9.0

Недостатнiй рiвень самостiйностi ВНЗ

8.9

Вiдсутнiсть реального студентського самоуправлiння

8.2

В наступній таблиці вказано середню зарплату найманих працівників залежно від рівня
освіти за даними Держстату України.
Таблиця 4. Середньомісячна заробітна плата працівників в залежності від рівня освіти у
2012 році
Нарахо
У % до
вано в
серед
середн
ньої
ьому за
з/плат
місяць
и по
штатно
Україн
му
і
працівн
ику,
грн.
усього
чоловік жінки
усього чоловік жінки
и
и
Повна вища
3726
4273
3333
131,6
151,0
117,8
Базова вища
2582
3008
2317
91,2
106,3
81,9
Неповна вища
2509
3059
2221
88,7
108,1
78,5
Професійно-технічна
2281
2564
1884
80,6
90,6
66,6
Повна загальна середня
2240
2643
1773
79,1
93,4
62,7
Базова загальна середня
2047
2442
1609
72,3
86,3
56,9
Нижче базової середньої
1726
2040
1431
61,0
72,1
50,6
Усього в середньому по країні
2830
3192
2511
100,0
112,8
88,7
Як видно, середня зарплата спеціаліста та магістра лише на 31 % перевищує середню
зарплату по державі. Це означає, що вища освіта не має високого суспільного визнання і не є
ліфтом, який суттєво допомагає людині в кар’єрному зростанні.
2. Можливості конкурсного відбору студентів.
За даними інформаційної системи «Конкурс», яка протягом 2009-2014 років відстежує
вступну кампанію до закладів вищої освіти України, на одне місце ліцензійного обсягу для
здобуття ступеня бакалавра подавалася приблизно одна заява. На одне місце державного
замовлення – в середньому 9 заяв. З урахуванням того, що один вступник в середньому
подавав 4 заяви, можемо стверджувати, що на одне місце державного замовлення
претендували трохи більше двох осіб, на 4 місця ліцензійного обсягу подавалася одна заява.
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З 2011 року значна частина закладів вищої освіти не виконує державного замовлення в
частині прийому на навчання. Мова йде не лише про непрестижні напрями і спеціальності,
але й про такі напрями як право, інформатика тощо.
З урахуванням досліджень класичної теорії тестування, якісний відбір можливий за
умови, що на одне вакантне місце подається 10 заяв. Тому слід зробити висновок, що
ліцензійні обсяги закладів вищої освіти завищені приблизно у 40 разів, і в таких умовах
заклади вищої освіти не можуть набрати достатню кількість студентів, належно
підготовлених до навчання.
Як наслідок дедалі частішою стає ситуація, коли заклади вищої освіти приймають осіб,
не підготовлених належним чином до здобуття вищої освіти, що неминуче знижує якість
вищої освіти.
3. Фінансування вищої освіти
Загальні витрати на освіту в Україні у 2007 р. склали 53,47 млрд. грн., у 2008 р. - 70,39
млрд. грн., у 2009 р. – 77,41 млрд. грн., у 2010 р. – 91,07 млрд. грн., у 2011 р. – 97,60 млрд.
грн., у 2012 р. – 111,18 млрд. грн. Порівнюючи з показниками національної економіки у 2007
та 2008 р. Україна витратила 7,4% валового внутрішнього продукту (ВВП) на освіту, у 2009 р. –
8,5%, у 2010 р. – 8,4%, у 2011 р. – 7,5% та у 2012 р. цей показник становив 7,9% (державні та
приватні витрати разом з урахуванням офіційних та неофіційних прямих платежів
населення). Частка витрат державного сектора на освіту у 2012 р. становила 6,7% ВВП, що
відповідало рівню розвинутих країн Європейського союзу.
Видатки на вищу освіту у 2000-2013 рр. за даними Держстату України складали у
відсотках до ВВП – від 1,3% (2000 р.) до 2,3% (2009, 2010 рр.), у відсотках до загальних витрат
консолідованого бюджету України – від 4,7% (2000 р.) до 6,9% (2002 р.) та 6,8% (2009 р.). При
цьому, якщо у 2000-2002 рр. видатки на вищу освіту України суттєво зросли, то протягом
2003-2007 рр. відбулася їх стабілізація, яка повторилась у 2012-2013 рр. після зниження у
2009-2011 рр.
Аналіз структури державних витрат на підготовку фахівців дозволяє виявити пріоритети,
які щороку обирає держава, формуючи обсяги державного замовлення. Загалом (станом на
липень 2014 року) на державне фінансування у поточному році заплановано витратити 20,5
млрд. грн. (на 185 млн. грн., або на 1% більше, ніж у 2013 р.).
Попри досить значне зростання абсолютних показників державних витрат на підготовку
фахівців, частка цих витрат у державному бюджеті поступово зменшувалася. У 2013 році
видатки на державне замовлення становили трохи менше 5% від усіх державних витрат,
натомість у 2007 році цей показник становив майже 5,5%. Найбільшою їх частка була у 2010
році – 6,4%. Підготовка фахівців та науково-педагогічних кадрів становить більшість витрат
державного замовлення. Протягом чотирьох останніх років цей показник становить 90-91%
від загалу. Водночас витрати на підготовку робітничих кадрів з Державного бюджету були
різко скорочені у 2011 році – майже в чотири рази. Фактично, скорочення видатків з
Державного бюджету на державне замовлення у 2011 році відбулось значною мірою саме за
рахунок навчання робітничих кадрів. З того часу показники підготовки робітничих кадрів не
відновились. Решту витрат на підготовку робітничих кадрів було покладено на місцеві
бюджети. У 2014 році витрати на підготовку робітничих кадрів заплановані у розмірі 1,41
млрд. грн., що становить лише 37% номінальних витрат від рівня 2010 року.
Загальне збільшення витрат на освіту, що спостерігалося останніми роками призвело до
суттєвого збільшення загальних витрат на одного учня/студента, які складали у 2007 році
5793,6 грн. на рік (або 1147,2 дол. США за обмінним курсом), у 2008 р. – 7833,6 грн. ($
1486,5); у 2009 р. – 8893,1 грн. ($ 1141,6); у 2010 р. – 10 758,6 грн. ($ 1355,0); у 2011 р. – 11

5

1

705,6 грн. ($ 1468,7); у 2012 р. – 13 512,8 грн. ($ 1691,2) . При цьому середні витрати на
навчання одного учня/студента в Україні, які у 2012 році склали 13 513 грн., розподілялися
наступним чином: з них 11425 грн. (85%) – кошти державного сектора, 2088 грн. (15%) –
кошти недержавного сектора. За рівнями освіти зазначені витрати у 2012 році становили 10
634 грн. (МСКО 0), 10 250 грн. (МСКО 1), 10 250 грн. (МСКО 2), 14 848 грн. (МСКО 3), 15 647
грн. (МСКО 4), 19454 грн. (МСКО 5) та 45 757 грн. (МСКО 6).
Ключовим для адміністрування фінансового забезпечення національної системи вищої
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освіти України є питання оплати підготовки здобувачів вищої освіти . Однак в Україні відсутні
нормативи для розрахунків вартості навчання особи у закладі вищої освіти.
На сьогодні вартість навчання у закладах вищої освіти України достатньо сильно
різниться.
Так, середня за всіма напрямами вартість навчання за денною формою для здобуття
ступеня бакалавра для студентів, прийнятих у 2014-2015 навчальному році з оплатою за
кошти фізичних та юридичних осіб, у різних закладах складає від 6500 до 11000 грн., за
заочною – від 3600 до 8400 грн.
Беручи до уваги той факт, що понад 50% студентів навчаються за кошти фізичних та
юридичних осіб, можемо зробити висновок, що вартість навчання одного студента за кошти
Державного бюджету суттєво вища, аніж за кошти фізичних чи юридичних осіб.
Як наслідок склалось становище, коли матеріальна база освіти, зокрема вищої,
продовжує стрімко старіти. Так, ступінь зносу основних засобів за видом економічної
діяльності «Освіта» у 2010 році склав 62,5%, хоча у 2000 році він був значно нижче та складав
40,5%. Фактично вартість основних фондів освіти майже не змінилася. Нові основні фонди в
освіті за останні десятиліття вводилися у експлуатацію вкрай повільно.
Таблиця 5. Ступінь зносу основних засобів за видом економічної діяльності «Освіта» у
2000–2010 роках (млн. грн.)
2000
40,5

2001
51,2

2002
56,6

2003
57,0

2004
58,3

2005
59,7

2006
61,6

2007
57,4

2008
57,8

2009
62,4

2010
62,5

Зважаючи на поточний стан економіки України, збільшення видатків на вищу освіту з
Державного бюджету у найближчі роки неможливе.
Тому одним із пріоритетних напрямів реформування національної системи вищої
освіти Україні має бути реформування її економічних засад, спрямоване на оптимізацію
використання таких коштів та створення прозорих фінансово-економічних механізмів
цільового накопичення та адресного використання коштів, необхідних для реалізації в
повному обсязі конституційних прав громадян на вищу освіту.
4. Вища освіта і наука
Вища освіта завжди поєднувалась із науковими дослідженнями. Світові рейтинги
університетів значною мірою визначаються обсягами і результатами наукових досліджень.
Україна має значні проблеми із проведенням ефективної наукової, науково-технічної та
інноваційної політики. Стан наукової, науково-технічної сфери за ці роки різко погіршився:
скорочено обсяг замовлень на наукову та науково-технічну продукцію, скоротилася кадрова
1

Національні рахунки освіти України у 2012 році. Статистичний бюлетень. – К.: Державна служба
статистики України, 2014. – с. 6.
2
Здобувач вищої освіти – особа, яка навчається у закладах вищої освіти на певному рівні вищої освіти з метою
здобуття відповідного ступеня і кваліфікації (пункт 11 частини 1 статті 1 Закону України «Про вищу освіту» (2014 р.).

6

та матеріальна база проведення досліджень та розробок, різко зменшилася результативність
самої науки. Дослідники у значній мірі пов’язують це зі зміною фінансової підтримки науки
(таблиця 6). У 2013 році питома вага загального обсягу витрат у ВВП становила 0,77%, у т. ч.
3
за рахунок коштів державного бюджету – 0,33% .
Таблиця 6. Джерела фінансування наукових та науково-технічних робіт науки України
(млн. грн.)
Усього

1995
652,0

кошти бюджету

244,9

2000
2046,
3
641,0

у т.ч. держбюджету

244,9

614,5

кошти фондів спеціального
призначення
власні кошти
кошти замовників
підприємств, організацій
України
іноземних держав

53,9

18,6

14,6
233,4

61,3
785,8

101,9

477,1

2005
5160,
4
1741,
8
1711,
2
24,9

2009
7822,
2
3429,
2
3398,
6
40,8

2010
8995,
9
3751,
0
3704,
3
48,3

2012
10558,
5
4774,6

2013
11161,
1
4826,8

4709,1

4762,1

22,7

20,6

338,5
1680,
1

629,4
1870,
8

872,0
1961,
2

1121,2
2458,4

1466,6
2306,6

1258, 1743, 2315, 2045,0 2411,5
0
4
9
кошти інших джерел
3,3
89,1
121,2 108,6 47,6
136,6
128,9
Джерело даних: Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Статистичний збірник. (різні
випуски)
Кількість організацій, які виконують наукові та науково-технічні роботи у секторі вищої
освіти у порівнянні з 2005 р. (172 організацій) дещо збільшилась та складала 180 закладів
вищої освіти. При закладах вищої освіти у 2013 році працювало 48 % (249) аспірантур та 62 %
(172) докторантур. У ЗВО в 2013 р. навчалися 26 903 аспірантів (2005 р. – 24 897), при цьому
було прийнято до аспірантури за рік 7343 аспірантів (2005 р. – 8134), випущено з аспірантури
– 7040 (2005 р. – 5252), у тому числі з захистом дисертації – 2035 (2005 р. – 1064).
Сектор вищої освіти у 2013 році отримав 688057,6 тис. грн. фінансування витрат на
4
виконання наукових та науково-технічних робіт (6,1% всіх витрат на науку), переважна
частина яких надійшла з держбюджету - 438476,5 тис. грн.

3

За даними Євростату, у 2012 р. середній рівень обсягу витрат на наукові дослідження та розробки країн ЄС-27 у
ВВП становив 2,06%. Більшою частка витрат на дослідження та розробки була у Фінляндії – 3,55%, Швеції – 3,41%,
Данії – 2,99%, Німеччині – 2,92%, Австрії – 2,84%, Словенії – 2,80%, Франції – 2,26%, Бельгії – 2,24%, Естонії – 2,18%
та Нідерландах – 2,16%; найменшою – у Румунії, Кіпрі, Болгарії, Латвії (від 0,42% до 0,66%).
4
Витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт – це фактичні витрати на виконання наукових та
науково-технічних робіт (за собівартістю) у звітному періоді незалежно від джерела надходження коштів,
включаючи як поточні, так і капітальні витрати (за винятком суми амортизаційних відрахувань на повне
відновлення основних фондів). У зазначений обсяг витрат не включають витрати на виконання робіт (послуг), що
не є науково-технічними, а також платні послуги населенню.
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Таблиця 7. Фінансування наукових та науково-технічних робіт у секторі вищої освіти
України за джерелами фінансування (млн. грн.)
2000

2005

2009

2010

2011

2012

2013

Усього

102,8

243,7

511,9

565,1

608,0

729,8

688,1

кошти бюджету

58,0

139,0

338,1

411,6

432,9

514,9

472,1

у т.ч. держбюджету

58,0

135,6

335,0

387,9

402,3

483,4

438,5

кошти фондів спеціального
призначення

0,7

2,5

9,2

9,5

8,0

13,6

10,6

власні кошти

0,9

3,4

17,6

11,8

12,1

14,6

17,4

кошти замовників
підприємств, організацій
України

36,5

78,2

94,0

110,0

124,5

152,2

154,9

іноземних держав

5,3

8,9

23,1

18,6

25,5

30,5

29,3

кошти інших джерел

1,4

11,7

29,8

3,5

4,9

4,1

3,7
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Розділ ІІ. Мета і завдання реформи
Метою реформування є створення привабливої та конкурентоспроможної національної
системи вищої освіти України, інтегрованої у Європейський простір вищої освіти та
Європейський дослідницький простір. Реалізація стратегії розрахована на 2015-2020 роки.
Основні завдання реформ
1. Забезпечення конституційних прав громадян на якісну вищу освіту та рівного доступу
до якісної вищої освіти.
2. Реорганізація системи управління вищої освіти з метою забезпечення захисту
національних, регіональних та місцевих інтересів, а також інтересів всіх суб’єктів
національної системи вищої освіти України.
3. Трансформація університетів у центри незалежної думки, які здатні дати персонал та
ідеї для прискореної модернізації країни.
4. Забезпечення справедливої конкуренції між закладами вищої освіти як запоруки
високої якості вищої освіти.
5. Створення належного зв’язку між ринком праці та системою вищої освіти.
6. Інтеграція вищої освіти України у світовий і європейський освітньо-науковий простір.
Основні принципи реформ
1.
2.
3.
4.
5.

Людиноцентричність.
Наукова обґрунтованість.
Готовність до системних змін.
Реалістичність.
Послідовність.

Основні механізми реформ
1. Залучення до процесу здійснення реформ провідних вчених – викладачів закладів
вищої освіти (ЗВО), які мають досвід наукової, педагогічної та організаційної співпраці з
провідними університетами світу.
2. Поєднання колегіальних та менеджеріальних підходів в управлінні закладами вищої
освіти. Залучення стейкхолдерів до ключових процесів функціонування закладів вищої
освіти.
3. Підвищення соціального статусу науково-педагогічних і наукових працівників.
4. Забезпечення здорової і справедливої конкуренції на ринку освітніх послуг на основі
об’єктивного оцінювання якості вищої освіти.
5. Перехід від системи державного замовлення до сучасних методів державного
фінансування вищої освіти і науки. Трансформація системи бюджетного фінансування
вищої освіти на основі конкурсного підходу та об’єктивізованої системи оцінювання
якості діяльності ЗВО.
6. Концентрація фінансових ресурсів держави у провідних університетських центрах при
збереженні фінансування провідних регіональних та галузевих ЗВО.
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7. Запровадження регулярних діагностик ринку праці з метою раціонального
використання бюджетних коштів на вищу освіту.
8. Стимулювання інтеграції університетів і наукових установ.
9. Забезпечення, разом з академічною, фінансової автономії ЗВО. Переведення ЗВО зі
статусу бюджетних установ до статусу бюджетоотримувачів із збереженням всіх пільг
бюджетних установ. Поступове передавання державним ЗВО майна у власність.
10. Заохочення приватного інвестування у сферу вищої освіти і наукових досліджень.
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Розділ ІІІ. Реалізація реформ
3.1 Реалізація права на доступ до вищої освіти.
А. Суть реформи.
1. Суттю реформування є створення умов для рівного доступу осіб до вищої освіти
відповідно до вимог Конституції України. Основні засади реформи закладені новим
Законом України «Про вищу освіту. Так, Закон створює правову базу для визнання
зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) за результатами здобуття повної загальної
середньої освіти як способу проведення вступних випробувань для конкурсного
відбору здобувачів вищої освіти. Таким чином відбувається законодавче унормування
єдиної успішної реформи у вищій освіті.
2. Порівняно зі становищем, яке існувало досі, коли ЗНО регулювалося наказами
Міносвіти, Закон дає більше автономних прав закладам вищої освіти для відбору
здобувачів вищої освіти.
3. Таким чином, Закон гарантує права вступників на якісну вищу освіту, закладам вищої
освіти забезпечує оптимальний конкурсний відбір здобувачів вищої освіти для
отримання ступеня бакалавра (магістра медичного або ветеринарного спрямувань).
B. Проблема, яку має вирішити
Приведення законодавства про вищу освіту щодо доступу до вищої освіти у
відповідність до вимог Конституції України. Правове врегулювання реформи прийому
до ЗВО за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.
C. Необхідні кроки
1. Розробки практичної методології оптимізації закладами вищої освіти критеріїв
конкурсного відбору здобувачів вищої освіти на основі аналізу прогностичної валідності
критеріїв конкурсного відбору

Строк – до 31.03.2015. Додаткових витрат бюджету не потрібно. Методологія
розробляється Спілкою ректорів ЗВО за кошти міжнародної технічної допомоги.

2. Проведення моніторингу реалізації права на рівний доступ до вищої освіти дітей з
різним соціальним походженням та умовами середньої освіти.
Строк – до 30.09.2015.

3. Запровадження заходів для полегшення доступу до вищої освіти соціально вразливим
категоріям осіб (сироти, інваліди, учасники бойових дій тощо) та заміни практики
позаконкурсного вступу на надання грошової підтримки для проходження
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доуніверситетської підготовки. Необхідні зміни до відповідних законів України.
Строк – до 31.12.2014 року.

4. Розвиток технологій зовнішнього незалежного оцінювання для забезпечення його
стабільно високої якості. Для цього потрібно розвивати дослідження в галузі тестології,
психометрії, педагогічних вимірювань. Передбачити відповідні проекти наукових
досліджень на конкурсній основі для НАПНУ та закладів вищої освіти протягом
2015-2020 років. Орієнтовна вартість проектів 2 млн грн на рік.

5. Участь України у міжнародних дослідницьких і моніторингових проектах (PISA, TIMMS,
AHELO і т.п.). Протягом 2015-2020 років. Орієнтовна вартість складатиме 15 млн. грн.

6. Підготовка до запровадження взаємного визнання кваліфікацій щодо доступу до вищої
освіти з 3-5 країнами-сусідами України. Дослідження, розробка методик, підготовка
змін до законів України.
Строк – до 31.12.2017 р.

7. Запровадження взаємного визнання кваліфікацій для доступу до вищої освіти з
країнами-сусідами України.
Строк – до 30.04.2019 р.
D. Ризики
Невиконання або несвоєчасне виконання вказаних заходів здатне скомпрометувати
реформу.
E. Проблеми, які не будуть вирішені
Забезпечення повного взаємного визнання кваліфікацій для доступу до вищої освіти в
Європейському освітньому просторі.
Обмеження автономних прав ЗВО щодо вибору алгоритмів конкурсного відбору
здобувачів вищої освіти.
F. Наступні кроки реформування
1. Розробка технологій зовнішнього незалежного оцінювання бакалаврів і запровадження
конкурсного відбору на здобуття ступеня магістра за результатами такого оцінювання.
2. У віддаленій перспективі слід змінити норму Конституції України про право на вищу
освіту.
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G. Потенційні вимірювані індикатори
1. Зростання суспільної підтримки реформи.
2. Збільшення показника справедливості у вступі до ЗВО між різними соціальними
групами.
3. Показник прогностичної валідності критеріїв конкурсного відбору здобувачів вищої
освіти.

3.2 Створення системи забезпечення якості вищої освіти
А. Cуть реформи
Створення системи забезпечення та постійного поліпшення якості вищої освіти, яка
відповідає рекомендаціям і стандартам ЄПВО, враховує кращі світові практики та
виступає головною технологією досягнення відповідності освітньої системи вимогам і
потребам суспільства та особистості.
В. Проблема, яку має вирішити реформа
У ході реформи має бути забезпечено вирішення такого кола завдань:
1. Інституціоналізація системи забезпечення якості вищої освіти на національному,
регіональному та локальному рівнях за участю державних, громадських та професійних
гравців.
2. Залучення зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів до розроблення нових «правил гри»
(комплексу нормативно-правових актів та методичних розробок), здатних гарантувати
стійке функціонування та розвиток системи забезпечення якості вищої освіти.
3. Формування середовища, в якому поліпшення якості вищої освіти стане центральною
темою суспільного дискурсу, де становлення нового професійного етосу стане
об’єднавчого началом для учасників, а нові медіа-майданчики забезпечать необхідну
публічність та прозорість.
С. Необхідні кроки
Кроки, які здійснюються в рамках нового Закону «Про вищу освіту»
1. Переорієнтація системи ліцензування та акредитації з функції одного з головних
інструментів державного управління галуззю на базову технологію стимулювання
підвищення якості вищої освіти.

Строк - 2014-2015 роки, до початку функціонування Національного агентства.

2. Створення умов для формування першого складу Національного агентства,
спроможного продовжити політику розвитку автономії ЗВО та створення атмосфери
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довіри між усіма зовнішніми та внутрішніми стейкхолдерами вищої освіти, побудувати
засади забезпечення інституційної спадкоємності в діяльності Агентства.

Строк - 2014-2015 роки, до та під час виборів членів Національного агентства.

3. Напрацювання методичної бази та надання практичної допомоги закладам вищої
освіти у створенні систем внутрішнього забезпечення якості.

Строк - 2015-2017 роки, потребуватиме фінансування.

4. Побудова передумов для розвитку та акредитації незалежних установ оцінювання та
забезпечення якості вищої освіти, налагодження взаємодії Національного агентства,
цих установ та ЗВО.

Строк - 2015-2017 роки, потребуватиме фінансування.

5. Інтеграція Національного агентства, незалежних установ оцінювання та забезпечення
якості вищої освіти, в європейські структури та мережі забезпечення якості вищої
освіти, впровадження міжнародних компонентів в систему оцінювання та моніторингу
у вищій освіті, просування міжнародної акредитації, використання можливостей
бенчмаркінгу для підвищення конкурентоспроможності національної системи вищої
освіти.

Строк - 2015-2020 роки, потребуватиме суттєвого фінансування.

6. Розробка стандартів вищої освіти за активної участі стейкхолдерів.

Строк - 2015-2017 роки, потребуватиме фінансування (у разі відсутності легального
фінансування існує загроза спонсорування процесу «зацікавленими» учасниками).

7. Підтримка розвитку чесної конкуренції у сфері вищої освіти шляхом встановлення
зрозумілих, стабільних та справедливих «правил гри» на цьому ринку.

Строк - 2014-2016 роки, потребуватиме фінансування.

8. Формування креативного середовища культивування якості шляхом підтримки
ініціативних лідерів та груп з розробки політик якості, кристалізації спільних цілей та
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правил поведінки на цьому полі, співпраці у розвитку культури постійного поліпшення
якості та її популяризації в українському суспільстві.

Строк - 2015-2020 роки, потребуватиме суттєвого фінансування.
Кроки, які потребуватимуть змін у Законі України «Про вищу освіту» або в інших
законодавчих актах
9. Відмова від стандартизації вищої освіти через 5-10 років.

Строк - 2020 рік (внесення законодавчих змін).

10. Встановлення прямого зв’язку між якістю вищої освіти та її бюджетним фінансуванням
на підставі незалежного, комплексного та об’єктивного оцінювання діяльності ЗВО.

Строк - 2017-2019 роки, потребуватиме суттєвого фінансування.
D. Ризики
1. Відсутність (брак) політичної волі до впровадження ідеології демократизації та
автономізації вищої школи, який закладений в новій редакції Закону України «Про
вищу освіту».
2. Нездатність подолати опір консервативних кіл академічного середовища і
неспроможність сконструювати систему стимулів для його залучення до реалізації
трансформації вищої освіти.
3. Неспроможність швидкої ідентифікації перспективних лідерів та ефективного активу
для впровадження реформ, що загрожує переходом реформаційних зусиль у фазу
традиційної імітації.
4. Неможливість подолання корупції та формування нового академічного етосу в разі
відсутності успіхів у подоланні аналогічних явищ у національному масштабі.
5. Невідповідність виділених фінансових ресурсів масштабу та складності поставлених
задач.
E. Проблеми, які не будуть вирішені
1. Якість вищої освіти в Україні впродовж 5-10 років не досягне рівня провідних
університетських систем світу (але можна розраховувати на серйозний прогрес у цій
справі).
2. Зафіксована в Законі України «Про вищу освіту» схема організації національної системи
забезпечення якості вищої освіти не досягне належної досконалості, припуститься
певних помилок і прорахунків, потребуватиме подальшого активного вдосконалення.
3. Постійне поліпшення якості освітньої діяльності та її результатів, скоріш за все, не стане
домінуючою цінністю для основних споживачів освітніх послуг у часових межах
реалізації даної Концепції.
F. Індикатори
15

1. Питома вага українських ЗВО, системи внутрішнього забезпечення якості яких
позитивно оцінені Національним агентством або в установленому ним порядку.
2. Кількість незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти,
акредитованих Національним агентством.
3. Членство Національного агентства в міжнародних організаціях та мережах із
забезпечення якості освіти.
4. Динаміка зареєстрованих безробітних серед випускників ЗВО порівняно з іншими
категоріями громадян такого самого віку.
5. Динаміка зміни кількості міжнародних здобувачів вищої освіти в Україні.
6. Динаміка зміни кількості міжнародних здобувачів вищої освіти в Україні (іноземців, які
прибувають для здобуття вищої освіти) з різних регіонів світу, зокрема з країн
Організації економічного співробітництва та розвитку та країн Європейського Союзу.

3.3. Інтеграція вищої освіти і науки
A. Суть реформи
1. Розвиток дослідницької діяльності закладів вищої освіти.
2. Реалізація навчання/викладання на основі результатів досліджень.
3. Розвиток докторських програм.
B. Проблеми, які мають бути вирішені
1. Підвищення частки та якості дослідницької та інноваційної діяльності у закладах вищої
освіти
2. Підвищення актуальності змісту вищої освіти та рівня дослідницької компетентності
здобувачів вищої освіти
C. Необхідні кроки

Розвиток дослідницької інфраструктури закладів вищої освіти
1. Забезпечення широкого доступу до міжнародних наукометричних баз;
2. Модернізація наукової інфраструктури національної системи вищої освіти, зокрема –
створення центрів колективного користування науковим і інноваційно-виробничим
обладнанням.

Модернізація змісту вищої освіти на основі результатів вітчизняних і зарубіжних досліджень
1. Підвищення рівня академічної мобільності;
2. Включення дослідницької компетентності в освітні стандарти на всіх рівнях вищої
освіти;
3. Заохочення курсів, розроблених на основі результатів сучасних, зокрема власних
досліджень;
4. Підвищення кваліфікації викладачів щодо методики, технологій розвитку дослідницької
компетентності;
5. Залучення дослідників до розроблення освітніх програм;
6. Залучення здобувачів вищої освіти до досліджень.
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Реалізація структурованих докторських програм відповідно до кращих вітчизняних і
європейських практик
1. Розроблення структурованих докторських програм;
2. Розповсюдження кращих практик функціонування докторських шкіл;
3. Розбудова інституційної інфраструктури для ефективної реалізації докторських
програм;
4. Реалізація спільних докторських програм, у т.ч. із зарубіжними ЗВО;
5. Забезпечення відкритості і прозорості при підготовці до захисту дисертацій.

Розроблення механізмів оцінювання якості досліджень та їх зв’язку з механізмами
орієнтованого на результат фінансування досліджень
1. Забезпечення виконання норми фінансування науки на рівні не менше 1,7% ВВП;
2. Розподіл коштів на дослідницьку діяльність на конкурсній основі серед вчених та
дослідників, ЗВО та наукових установ;
3. Реформування системи оплати дослідників і викладачів ЗВО.

Забезпечення умов для ефективної реалізації зв’язку «вища освіта – дослідження – інновації»
1. Створення сучасних організаційно-фінансових схем залучення в університети
інвестицій;
2. Реалізація спільних дослідницьких програм і проектів ЗВО та науковими установами
Національних академій науки;
3. Сприяння ЗВО у комерціалізації результатів наукових досліджень.
D. Ризики
1. Відсутність довгострокового прогнозування соціально-економічної та науково-технічної
діяльності в Україні.
2. Бюджетні обмеження.
3. Відсутність ефективних державних механізмів міжвідомчої горизонтальної координації
дослідницької діяльності та кооперації університетів, академічних інститутів, іноземних
університетів тощо, кооперації суб’єктів інноваційної діяльності на базі виконання
комплексних інноваційних проектів та програм (університетів, бізнесу тощо).
4. Супротив змінам з боку окремих науковців та наукових установ.
5. Зростання рівня соціальної напруги з боку неефективних ЗВО.
6. Небажання, супротив процесам реорганізації освітнього процесу.
7. «Перенесення» моделі чинної аспірантури.
8. Низька затребуваність бізнесом фахівців-дослідників.
E. Проблеми, які не будуть вирішені
1. Брак фінансової автономії ЗВО.
2. Малий обсяг залучення приватних інвестицій у дослідницьку діяльність ЗВО.
3. Застаріла інформаційно-комунікаційна та дослідницька інфраструктура.
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4. Брак кооперації університетів, академічних інститутів, іноземних університетів, суб’єктів
інноваційної діяльності на базі виконання комплексних інноваційних проектів та
програм.

F. Наступні кроки
1. Фінансова автономія ЗВО в питаннях наукової діяльності.
2. Приведення законодавства про авторське і суміжні права у відповідність до
європейських норм.
G. Потенційні вимірні індикатори
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1,7 % ВВП спрямовано на науку.
З них 0,2% - на дослідницьку діяльність ЗВО.
2 ЗВО України увійшли до 500 кращих університетів світу за Шанхайським рейтингом.
Кількість оформлених за результатами НДДКР об’єктів інтелектуальної власності та
обсяги доходів від їх використання
Частка фінансування на дослідження, що надходить з приватних інвестицій/бізнесу.
Рівень працевлаштування у бізнесі та виробничій сфері фахівців-дослідників
Частка спільних докторських програм із зарубіжними ЗВО.
Кількість українських академічних журналів та статей в них, внесених до міжнародних
наукометричних баз.

3.4 Забезпечення автономії ЗВО.
А. Суть реформи
1. Законом передбачено розширення академічної і частково організаційної автономії ЗВО.
2. ЗВО отримують більше гарантованих майнових прав. Зокрема, майно передається у
повне господарське відання, що в умовах правової системи України практично
рівносильне праву власності.
3. ЗВО отримують право власності на результати наукової роботи, зокрема на ті, які
виконані за бюджетні кошти.
B. Проблема, яку має вирішити
Поліпшення якості вищої освіти шляхом надання академічної, організаційної та
фінансової автономії закладам вищої освіти та забезпечення справедливої конкуренції.
Розвиток інституційної спроможності ЗВО.
Формування культури колегіальної відповідальності ЗВО за результати та якість
діяльності.
C. Необхідні кроки
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Основне завдання – надати закладам вищої освіти, принаймні провідним, методичну і
правову допомогу для використання автономних прав.
Серед них першочергові:
1. Розробити типові положення про проведення виборів керівників.

Строк – 31.12.2014

2. Забезпечити неухильне дотримання Закону в питаннях ліцензування і акредитації.

Постійно, починаючи від запровадження нового порядку ліцензування

3. Розширити міжнародне співробітництво, дати можливість проходження акредитації в
міжнародних установах.

Строк – 31.12.2015

4. Інформаційно-роз’яснювальна діяльність, правові консультації і правова допомогу ЗВО
для реалізації і захисту автономних прав з академічних та організаційних питань.

Постійно; фінансування в межах видатків МОНУ.

5. Популяризація кращих практик реалізації автономії ЗВО.

Постійно; фінансування в межах видатків МОНУ.

6. Навчання викладачів і здобувачів вищої освіти ЗВО щодо їх прав в управлінні ЗВО.

Постійно; фінансування в межах видатків МОНУ та за рахунок ресурсів громадських
організацій.

7. Підвищення кваліфікації керівників ЗВО з питань університетської автономії.

Постійно; фінансування в межах видатків МОНУ та за рахунок ресурсів громадських
організацій.

D. Ризики
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1. Неготовність персоналу ЗВО брати на себе відповідальність.
2. Звичність до функціонування у командно-адміністративній парадигмі.
3. «Персоніфікація» автономії керівниками ЗВО.
E. Проблеми, які не будуть вирішені в рамках чинного Закону
1. Фактично ЗВО не отримують фінансової автономії.
2. Закон надміру зарегульовує питання внутрішньоорганізаційної діяльності ЗВО.
F. Наступні кроки реформування.
1. Важливий наступний крок реформ - надання ЗВО фінансової автономії через
реформування системи державного фінансування. Питання має бути врегульоване
законодавчо не пізніше 2016 року;
2. Потрібно також відмовитись від законодавчого регулювання внутрішньоорганізаційної
діяльності ЗВО (скасувати відповідні статті Закону).
G. Потенційні вимірювані індикатори
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Зменшення витрат робочого часу на виконання управлінських функцій ЗВО.
Вихід більшої кількості ЗВО на вищі позиції у міжнародних рейтингах.
Рівень прозорості діяльності та прийняття рішень у ЗВО.
Рівень впливу колегіальних органів на діяльність ЗВО.
Рівень залученості здобувачів вищої освіти і викладачів в управління ЗВО.
Кількість нормативно-правових актів органів виконавчої влади, які обмежують
автономні права ЗВО.

3.5. Фінансування вищої освіти
А. Суть реформи
Кінцевою метою реформи системи фінансування вищої освіти України є підвищення
ефективності державних витрат на вищу освіту без суттєвого збільшення їх частки в
консолідованому бюджеті держави з метою забезпечення потреб суспільства та
економіки у фахівцях з вищою освітою і гарантованого надання особам, здатним
здобувати вищу освіту, якісної освіти.
На заміну системі державного замовлення мають прийти інші сучасні форми
державного фінансування вищої освіти.
Система державного замовлення на фахівців з вищою освітою може застосовуватися
лише за прямим призначенням з урахуванням специфіки різних рівнів освіти – для
підготовки фахівців для державних потреб – національна безпека, оборона, міліція,
медицина, педагогіка. При цьому має укладатися тристоронній договір, який зобов’язує
випускника певний час працювати на визначеному в договорі робочому місці. Може
практикуватися для підготовки магістрів.
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Необхідно збільшити питомі витрати на навчання одного здобувача вищої освіти:
збільшити витрати на матеріально-технічне забезпечення ЗВО (лабораторії,
інформаційні ресурси), на наукову роботу і міжнародне наукове співробітництво,
поступово збільшити заробітну платню провідним викладачам-вченим для збереження
наукового потенціалу держави і залучення до викладацької діяльності перспективних
молодих вчених.
Державне фінансування закладу вищої освіти має складатися з таких частин:
1. Базове фінансування (певна сума коштів, призначення для створення та оновлення
матеріальної бази, надання здобувачам вищої освіти вишівських грантів на навчання
тощо);
2. Фінансування наукових досліджень (можуть бути державні гранти та інші кошти
державного та місцевих бюджетів);
3. Кошти на навчання певної кількості здобувачів вищої освіти;
4. Інших видатків цільового призначення, які розподіляються за конкурсом.
Кошти на навчання певної кількості здобувачів вищої освіти можуть розподілятися за
одним із таких трьох методів.
1. Блочне фінансування. Передбачає визначення обсягу державного фінансування ЗВО за
формулою відповідно до якісних і кількісних показників його діяльності. ЗВО
самостійно визначають обсяги прийому за певними спеціальностями здобувачів вищої
освіти, навчання яких оплачується за рахунок коштів державного бюджету. Формула
розраховує не абсолютний розмір коштів, а відносний показник в межах видатків
державного бюджету.
Блочне фінансування може здійснюватися у формі базового фінансування ЗВО.
Метод ефективний для провідних ЗВО, які мають високі показники наукової та освітньої
діяльності.
2. Ваучерне фінансування. Здобувач вищої освіти (вступник) отримує право на оплату
певної суми за його навчання у ЗВО залежно від результатів ЗНО за курс середньої
школи з коштів державного бюджету.
Кошти гранту щорічно перераховуються до ЗВО за місцем його успішного навчання.
З урахуванням потреб молоді, ринку праці та суспільства має бути три види ваучерів:
- звичайний ваучер, річна вартість якого дорівнює середній вартості одного року
навчання;
- повний ваучер, річна вартість якого дорівнює максимальній вартості одного року
навчання у ЗВО України;
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- спеціальний ваучер, який призначається для оплати навчання за окремими
важливими для суспільства і держави спеціальностями з високою вартістю навчання
(наприклад, окремі інженерні спеціальності, металургія, хімія тощо);
- соціальний ваучер, який призначається для навчання соціально незахищених осіб;
зокрема, може бути використаний для проходження підготовчих відділень з метою
успішного складання ЗНО.
3. Кредитна система фінансування - система видачі державою через державні банки (або
створення національного банку кредитування освіти) безвідсоткових кредитів (або з
відсотком, який буде дорівнювати рівню інфляції) на будь-яку форму навчання з
відстрочкою погашення на період навчання, строком на 10-15 років. Договір має
тристоронній характер: кредитна установа – здобувач вищої освіти – ЗВО. При цьому
держава бере на себе всі ризики, пов’язані з неможливістю здобувача вищої освіти
виплачувати кредит.
Кредит може виплачуватись здобувачем вищої освіти, роботодавцем або через
податкові відрахування. Виплати можуть розраховуватись від розміру майбутніх
доходів.
Кредит може покривати не тільки вартість навчання, а і всі інші суміжні витрати
(дослідження, проживання, підручники, харчування, проїзд и т.п.), що дає більше
можливостей малозабезпеченим дітям.
Кредитна установа може перераховувати кошти по кредиту раз на місяць, квартал або
рік.
ЗВО подає данні за результатами навчання кожного здобувача вищої освіти до
кредитної установи і за низьку успішність кредитний договір може бути розірвано.
Звільнення від виплат по кредиту наступає, якщо здобувач вищої освіти йде працювати
у державний сектор, в сільську місцевість або має визнані наукові досягнення.
B. Проблема, яку має вирішити
Раціональне використання державних коштів, спрямоване на поліпшення якості вищої
освіти. Усунення непрозорих механізмів фінансування освіти.
C. Необхідні кроки
Кроки, які здійснюються в рамках нового Закону «Про вищу освіту»
1. Розробка нормативно-правових актів для модернізації порядку розподілу державного
замовлення на вищу освіту у 2015 році.

Строк – до 31.01.2015.

2. Дослідження системи.
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a. Дослідження стану і потреб українського ринку праці;
b. Порівняльний аналіз витрат ЗВО за статтями;
c. Оцінка стану матеріально-технічної бази ЗВО.
Потрібні витрати – можна провести за рахунок коштів, які отримують для проведення
досліджень наукові установи НАНУ, НАПНУ, ЗВО – за рахунок корегування програм
наукових досліджень.

Строк – до 30.10.2015 року.

3. Розробка порядку фінансування вищої освіти з 2016 року відповідно до норм нового
Закону «Про вищу освіту».

Строк – до 30.06.2015.

Кроки, які потребуватимуть змін у Законі України «Про вищу освіту» або в інших
законодавчих актах
1. Унормування механізмів створення і управління ендавментами, а також оперування
коштами спецфонду.
a. Перетворення існуючих фондів при ЗВО на прозорі ендавменти із закріпленими
цілями та стратегічним планом використання дивідендів;
b. Усунення законодавчих колізій щодо формування та використання коштів спецфонду.

Строк – до 31.03.2015.

2. Реформа фінансування наукових досліджень. Розробка нормативно-правових актів і
прийняття змін до законів України. Запровадження конкурсного фінансування наукових
досліджень з єдиного державного фонду. Концентрація фінансування на актуальних
проектах. Залучення до участі в конкурсних комісіях провідних світових вчених.
Потрібні додаткові витрати для залучення зарубіжних вчених - орієнтовно 13 млн. грн.

Строк – до 30.06.2015.

3. Розробка сучасних моделей фінансування вищої освіти і відповідного законодавства.
Витрати – в межах планових для МОНУ.

Строк – до 31.03.2016.
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4. Надання ЗВО фінансової автономії. Внесення змін до законів України, зокрема до
Бюджетного кодексу, Податкового кодексу, Земельного кодексу.
Необхідні витрати на навчання персоналу ЗВО - проректорів з
фінансово-господарських питань та головних бухгалтерів – всього 600 осіб. Витрати - 1.2
млн. грн.

Строк – до 31.12. 2016 року.

5. Проведення експериментів із запровадження нових моделей фінансування вищої
освіти.

Строк - до 01.09.2017 р.

7. Збільшення частки коштів від наукової діяльності у бюджеті дослідницьких ЗВО та
зменшення обсягу надходжень від контрактників.

Строк - до 01.09.2017 р.

8. Заборонити ЗВО встановлювати вартість навчання за кошти фізичних та юридичних осіб
нижчою, ніж вартість підготовки за кошти державного бюджету.

Строк - до 01.09.2017 р.

6. Реформування системи соціальної підтримки здобувачів вищої освіти (зокрема
соціальних стипендій) та викладачів, виведення її із операційної сфери ЗВО – створення
єдиного фонду соціальної допомоги здобувачам вищої освіти та викладачам, куди
останні звертались би за підтримкою. Соціальну підтримку призначену на фінансування
навчання малозабезпечених категорій, потрібно привести у відповідність до справжніх
потреб соціально незахищеного населення. Пошук більш адресного використання цих
коштів.

Строк - до 01.09.2017 р.

7. Запровадження нової системи фінансування вищої освіти. Зведення державного
замовлення до сфери кадрового забезпечення функцій держави: педагоги, лікарі,
силовики, стратегічні виробництва та ін. Перенесення ваги системи стипендіального
забезпечення на соціальну підтримку. Запровадження обмеженої кількості справжніх
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академічних стипендій за видатні досягнення в навчанні – підвищення їх розміру та
форм (оплата контракту, проживання, навчання за кордоном, наукового проекту тощо).

Строк - до 01.09.2018 р.

8. Запровадження системи прозорого формування та виконання кошторисів ЗВО та
проведення конкурсів на отримання коштів державного бюджету. Розгортання системи
громадського контролю за фінансами ЗВО.

Строк – до 01.01.2016 р.
D. Ризики
1. Надмірна концентрація ЗВО на самовідтворенні та низька увага до потреб
навколишнього середовища.
2. Невиправдане обмеження фінансування регіональних ЗВО, які готують персонал для
відповідних регіонів або галузей.
3. Неготовність персоналу Міносвіти, МОЗу, Мінкульту, Мінфіну, Мінекономіки, що може
дискредитуватиме пропоновані реформи.
4. Зловживання ЗВО правами у веденні фінансової діяльності.
5. Фінансове банкротство окремих ЗВО через неправильне фінансове планування.
E. Проблеми, які не будуть вирішені
1. Загальні обсяги державного фінансування вищої освіти не збільшаться.
2. Показники охоплення вищою освітою не збільшаться.
3. Система виміру ефективності розподілу державних коштів навряд чи піде за межі
показників самої галузі вищої освіти.
4. Потребуватимуть окремого вирішення проблеми, що пов’язані із реалізацією
мережевих проектів, зокрема міжнародних, в яких задіяні декілька університетів.
F. Потенційні вимірювальні індикатори
1. Розмір загальних обсягів фінансування вищої освіти.
2. Медіанний показник концентрації державних коштів у ЗВО та його співвіднесення з
показниками якості вищої освіти.
3. Розмір середньої вартості підготовки одного здобувача вищої освіти, пов’язаний із
якістю надання освітніх послуг.
4. Кількість здобувачів вищої освіти та викладачів, котрі отримують соціальну допомогу.
5. Відсоток надходжень від використання фондів сталого розвитку та інших
позабюджетних джерел у бюджетах ЗВО.
6. Збільшення надходжень від актуальних наукових досліджень у ЗВО із залученням
здобувачів вищої освіти.
7. Поліпшення інформаційного забезпечення вищої освіти (присутність в Інтернет,
наукова періодика, підручники тощо).
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8. Збільшення академічних обмінів з провідними університетами світу.
9. Оновлення інфраструктури та матеріально-технічної бази ЗВО.

3.6 Удосконалення структури системи вищої освіти
A. Суть реформи
1. Структурна розбудова вищої освіти України відповідно до МСКО. Закон передбачає
приведення структури вищої освіти у відповідність до вимог Болонського процесу та
критеріїв Міжнародної стандартної класифікації освіти.
2. Передбачено важливий крок - повернення освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста до професійної освіти на базі середньої.
3. Потрібні раціональні дії уряду і ЗВО для запровадження ступеня молодшого бакалавра.
4. Закон змінює класифікацію ЗВО.
B. Проблеми, які мають бути вирішені
1. Міжнародна порівнюваність і зрозумілість освітніх програм і кваліфікацій.
2. Долучення до міжнародних статистичних освітніх баз даних.
3. Оптимізація мережі ЗВО.
C. Необхідні кроки
1. Розробка нового класифікатора галузей знань і спеціальностей у відповідності до
МСКО. Скорочення у порівнянні з чинними переліками спеціальностей до 60-80
позицій. Розроблення та легітимізація НСКО.
2. Інформаційно-роз’яснювальна діяльність.
3. Консультаційна підтримка процесів кодифікації освітніх програм і кваліфікацій.
4. Для виконання норм Закону потрібні зміни до статутів ЗВО. Кабінету Міністрів України
потрібно розробити і затвердити детальні критерії для університетів, академій,
інститутів та коледжів.
5. Необхідно забезпечити переведення молодшого спеціаліста до професійної освіти. Це
вимагає прийняття нової редакції Закону «Про освіту» (або принаймні внесення до
нього змін) та нової редакції Закону «Про професійно-технічну освіту».
6. Дослідити умови на ринку праці та рівень необхідного забезпечення ЗВО задля
запровадження рівня молодший бакалавр.
7. Створити умови для отримання ліцензій на підготовку бакалавра та молодшого
бакалавра тими закладами вищої освіти, які здійснювали підготовку молодшого
спеціаліста і мають умови для надання послуг з вищої освіти відповідно до нового
Закону.
8. Методична допомога у розробці програм третього рівня вищої освіти. Юридична
допомога потрібна у випадках, коли підготовку докторів філософії здійснює наукова
установа у співпраці з закладами вищої освіти. Також допомоги потребуватимуть
наукові установи Національних академій наук, які виявлять бажання отримати ліцензію
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на підготовку докторів філософії. Необхідно внести зміни до Закону «Про наукову та
науково-технічну діяльність».
9. Проведення аналітичних досліджень для розроблення та обґрунтування оптимальних
моделей оптимізації мережі ЗВО на основі регіонального принципу. Популяризація
кращих практик оптимізації мережі ЗВО та об’єднання ЗВО Розробка національного план оптимізації мережі закладів вищої освіти.

Строк – липень 2015 року
D. Ризики
1. Супротив процесу укрупнення переліку галузей знань і спеціальностей, сумісних із
МСКО.
2. Узгоджений (компромісний) перелік галузей знань і спеціальностей не буде
узгоджуватися з МСКО.
3. Існує небезпека масового переходу коледжів і технікумів до підготовки молодшого
бакалавра без обґрунтованої потреби та належних умов.
4. Може продовжитись практика необґрунтованого надання статусів національного та
дослідницького університету.
E. Проблеми, які не будуть вирішені.
Закон практично не вирішує проблем визнання ЗВО національним чи надання йому
статусу дослідницького. Обидва статуси фактично є дискредитованими.
F. Потенційні вимірні індикатори
Частка освітніх програм і кваліфікацій вищої освіти, які мають коди МСКО.
G. Наступні кроки реформування.
Потрібні рішучі політичні рішення:
1. Розробити критерії, за яким ЗВО має право на пріоритетне отримання фінансування
наукових досліджень. Такі ЗВО можуть отримувати статус дослідницьких.
2. З часом скасувати статуси національного ЗВО.
3. Для компенсації втрат розширити автономні права всіх ЗВО в питаннях оплати праці.

3.7 Модернізація та професіоналізація управління вищою освітою
A1. Суть реформи (Рівень МОНУ і КМУ)
B1. Проблема, яку має вирішити
1. Норми Закону спрямовані на дебюрократизацію системи управління освітою.
2. Механізм - приведення діяльності МОНУ у відповідність до Конституції України.
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3. Потребує суттєвої реорганізації робота МОНУ.
C1. Необхідні кроки:
1.
2.
3.
4.

Орієнтація МОНУ на вироблення і реалізацію державної політики у сфері освіти.
Забезпечення аналізу стану і якості вищої освіти.
Відмова від втручання в оперативну діяльність ЗВО.
Упорядкування нормативно-правової діяльності МОНУ відповідно до статті 19
Конституції України та Закону, а також скасування всіх нормативно-правових актів
МОНУ, прийняття яких не передбачено Законом.
5. Налагодження взаємодії між МОНУ та Національним агенством.
A2. Суть реформи (Професіоналізація управління ЗВО)
Розробка критеріїв та кваліфікаційний характеристик для управлінців ЗВО, за якими
вони обиратимуться до складу керівництва ЗВО. Забезпечення дієвої імплементації
засад сучасного професійного управління у вищій освіті, зокрема через політику МОНУ і
залучення зовнішніх стейкхолдерів.
B2. Проблеми, які мають бути вирішені
1. Низький рівень управлінської компетентності керівників ЗВО.
2. Оновлення корпусу керівників ЗВО на основі критерію професіоналізації.
3. Відсутність прозорого ефективного компетентного управління вищою освітою,
відсутність стратегії розвитку, дієвого плану запровадження змін та індикаторів
розвитку.
C2. Необхідні кроки
1.
2.
3.
4.
5.

Розроблення профіля та професійного стандарту керівника ЗВО.
Оцінка наявного управлінського потенціалу.
Розроблення сертифікаційної програми для професійного розвитку керівників ЗВО.
Реалізація програми формування кадрового резерву керівників ЗВО.
Залучення зовнішніх стейкхолдерів до формування стратегії управління, розвитку і
моніторингу ЗВО.

Строк - 2015-2017 рр., додаткового фінансування потребує реалізація кроку 3.
D2. Ризики
1. Супротив з боку діючих керівників ЗВО.
2. Відповідність методології кращих практикам і локальним особливостям (потребам).
E2. Проблеми, які не будуть вирішені
1. Високий рівень довіри до практики професійного розвитку керівників ЗВО.
2. Врахування критерію наявності професійної підготовки під час обрання на посаду
керівника ЗВО.
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F2. Потенційні вимірні індикатори
1. Середній вік керівників ЗВО.
2. Відсоток керівників ЗВО, які отримали професійну підготовку («сертифікованих»).
A3. Суть реформи (Прозорість управління ЗВО)
Запровадження умов для ефективного громадського контролю та нагляду за
виконанням задекларованих освітніми керівниками завдань та цілей.
B3. Проблема, яку має вирішити
Непрозорість діяльності ЗВО, відсутність розуміння вигоди від прозорості.
C3. Необхідні кроки
Кроки, які здійснюються в рамках нового Закону «Про вищу освіту»
1. Запровадження стратегічного планування у ЗВО, що передбачає визначення
стратегічних цілей та втілення дорожньої карти. Включення стратегічних критеріїв до
процедур надання, підтвердження та позбавлення статусів національного та
дослідницького ЗВО.

Строк – до 01.09.2015

2. Поширення практики включення до контракту між керівником ЗВО та МОНУ чіткового
плану розвитку ЗВО, з індикаторами досяжності. Невиконання плану, тобто порушення
частини контракту, може стати приводом для розірвання контракту та відкликання з
посади.

Постійно

3. Моніторинг виконання норм Закону щодо обов’язкової публікації на сайті ЗВО
фінансової, нормативної документації та іншої інформації.

Постійно

4. Популяризація вигоди прозорості для ЗВО, зокрема для залучення бюджетних та
позабюджетних коштів;

Постійно

5. Створення єдиної бази вакантних викладацьких посад.
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Строк – до січня 2015 року

Кроки не потребують значного фінансування та можуть бути реалізовані в межах
наявних видатків МОНУ.
Кроки, які потребуватимуть змін у Законі України «Про вищу освіту» або в інших
законодавчих актах
1. Зміна механізмів створення та функціонування Наглядової ради ЗВО. Обов’язкове
включення до її складу представників випускників, роботодавців, громадськості
(зокрема міжнародних експертів). Надання Наглядовій раді реальних повноважень за
контролем дотримання стратегії ЗВО та можливості нагляду за процесом
бюджетування, а також формування та затвердження штатного розпису.

Строк – до січня 2016 року
D3. Ризики
1. Низька зацікавленість та мотивація викладачів та здобувачів вищої освіти
контролювати діяльність керівництва ЗВО та МОН. Нерозуміння прозорості, як одного з
кроків до підвищення якості, конкуренції та рівня професіоналізму.
2. Невміння будувати досяжні стратегії розвитку ЗВО та зневажливе ставлення до їх
виконання.
3. Саботаж вимог прозорості зі сторони керівників ЗВО різної ланки.
E3. Проблеми, які не будуть вирішені
У короткостроковій перспективі високий рівень прозорості буде демонструвати
незначна кількість ЗВО. Ще менше ЗВО зможуть конвертувати власну прозорість у
кращу якість освітніх послуг, вищий професіоналізм кадрів тощо.
G3. Потенційні вимірювальні індикатори
1. Склад Наглядових рад ЗВО та їх повноваження.
2. Наповнення сайтів ЗВО фінансовою, нормативною документацією та іншою
інформацією, яку вимагає оприлюднювати Закон.
3.8. Інтеграція у світовий освітній і науковий простір
А. Мета і суть реформи
Забезпечити реальне входження національної системи вищої освіти в світовий освітній і
науковий простір шляхом її інтернаціоналізації, досягнення належного рівня відкритості
та прозорості та інституціонального вдосконалення.
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Стимулювати міжнародне співробітництво та участь у міжнародних дослідженнях
якості освіти, міжнародних рейтингах тощо.
Інституціоналізвати результати міжнародних освітніх і дослідницьких проектів.
B. Проблеми, які має вирішити реформа
1. Закритість та непрозорість національної системи вищої освіти, її неспроможність
швидко реагувати на тенденції в розвитку міжнародної освіти та сприймати інновації.
2. Відсутність зрозумілої та послідовної стратегії інтернаціоналізації системи, брак всіх
видів ресурсів для її підтримки.
3. Недостатній розвиток наукової співпраці як на інституціональному, так і на
персональному між українськими викладачами та дослідниками та їх іноземними
колегами.
4. Відсутність національної системи стимулювання реалізації та імплементації результатів
міжнародних освітніх та дослідницьких проектів. Низька ефективність використання
результатів та коштів міжнародних проектів.
5. Низький рівень знань іноземних мов, брак реальної програми швидкого
вдосконалення цього компоненту національної освітньої стратегії.
6. Залучення міжнародних (іноземних) здобувачів вищої освіти виключно з метою
заробітку.
C. Необхідні кроки
Кроки, які здійснюються в рамках нового Закону «Про вищу освіту»
1. Збільшення частки міжнародних здобувачів вищої освіти, зокрема з країн Організації
економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та Європейського Союзу (ЄС), через
міжнародну акредитацію освітніх програм та збільшення частки програм з
англомовним викладанням. Заохочення ЗВО через врахування відповідних параметрів
міжнародної академічної мобільності під час визначення обсягів державного
фінансування ЗВО.

Постійно, починаючи від моменту створення Національного агенства.

2. Підвищення конкуренції під час заповнення вакантних посад за рахунок участі
викладачів з іноземними науковими ступенями з країн ОЕСР та ЄС (головно українських
громадян) і збільшення частки таких викладачів.

Постійно, починаючи від запровадження нового порядку надання статусу
дослідницького ЗВО, потребує додаткового фінансування.
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3. Збільшення кількості спільних міжнародних курсів та програм (doublediplomadegree) та
відповідно обмінів серед викладачів та здобувачів вищої освіти між українськими
університетами та між українськими та закордонними ЗВО.

Постійно, починаючи від запровадження нового порядку надання статусу
дослідницького ЗВО, потребує додаткового фінансування.

4. Поява та збільшення присутності результатів досліджень українських викладачів у
міжнародному науковому товаристві. Конкурсна підтримка для вітчизняних видань,
скерована на включення їх до провідних наукометричних баз.

Постійно, починаючи від запровадження нового порядку надання статусу
дослідницького ЗВО, потребує додаткового фінансування

5. Визначення порядків надання, підтвердження та скасування статусів дослідницьких та
національних університетів, ґрунтуючи критерії на стратегічному плануванні ЗВО та мірі
втілення стратегії у сфері міжнародного співробітництва.

Строк – 1.03.2015, потребує додаткового фінансування

6. Залучення міжнародних експертів до процесів оцінки якості вищої освіти та залучення
української системи вищої освіти до міжнародних баз даних та аналітичних звітів.

Постійно від моменту створення Національного агенства, потребує додаткового
фінансування

7. Заклади вищої освіти повинні розробити і реалізувати комплексну стратегію
інтернаціоналізації як невід'ємної частини їх стратегічного розвитку.

Постійно.

8. Забезпечення прозорості під час залучення ЗВО до міжнародних і освітніх програм.
Запровадження прозорої аналітики, моніторингу та звітності за всіма міжнародними
проектами діяльності учасників (Tempus, Horizon 2020, etc.). Удосконалення механізму
моніторингу впровадження результатів міжнародних освітніх і дослідницьких проектів.
Одночасне забезпечення інституційної підтримки процесів координації міжнародних
проектів з боку МОН.

Постійно; фінансування в межах видатків МОНУ.
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9. Заохочувальні заходи для підвищення рівня впровадження результатів міжнародних
проектів (конкурси, рейтинги, номінації).

Постійно; фінансування в межах видатків МОНУ.

10. Удосконалення механізмів визначення національних пріоритетів для міжнародних
грантових програм, зважаючи на сильні сторони провідних ЗВО. Формування
державної політики у галузі вищої освіти з урахуванням результатів реалізації
міжнародних освітніх і дослідницьких проектів.

Постійно
D. Ризики
1. У короткостроковій перспективі українські ЗВО вкладатимуть більше, ніж
отримуватимуть від переорієнтації на західних абітурієнтів.
2. Традиційна герметичність академічної спільноти.
3. Формальне виконання координаційних функцій під час реалізації міжнародних
проектів.
4. Адміністративний тиск при виконанні координаційних функцій під час реалізації
міжнародних проектів.
E. Проблеми, які не будуть вирішені
Реформа не зменшить відтоку українських абітурієнтів за кордон.
Низький рівень компетентності фахівців у вищій освіті для забезпечення
інституціоналізації результатів міжнародних освітніх і дослідницьких проектів.
F. Потенційні вимірювальні індикатори
1. Частка міжнародних (іноземних) здобувачів вищої освіти з країн ОЕСР та ЄС серед
загалу міжнародних (іноземних) здобувачів вищої освіти – 15% до 2020 р.
2. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями з країн ОЕСР та ЄС
(серед загалу викладачів), які викладали щонайменше протягом одного семестру
(триместру) або ж прочитали один гостьовий курс – 10% для дослідницьких ЗВО до
2020 р.
3. Частка double-dimploma програм для рівня магістра – 10% для дослідницьких ЗВО до
2020 р.
4. Частка національних структурних проектів у міжнародних грантових програмах.
5. Кількість коштів, залучених на виконання міжнародних освітніх і дослідницьких
проектів.
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3.9. Професійний розвиток персоналу вищої школи
А. Суть реформи
Досягнення якісно нового стану рівня академічного персоналу української вищої школи,
який визначається такими характеристиками:
1. Безумовною участю у наукових дослідженнях, які знаходяться в актуальному полі
сучасної фундаментальної та прикладної тематики.
2. Навчання здобувачів вищої освіти сучасним науковим знанням з використанням
новітніх навчально-інформаційних технологій.
3. Здатність до співпраці із здобувачами вищої освіти у побудові їх освітньої траєкторії в
рамках моделі студентоцентричного навчання.
4. Спроможність до роботи в умовах інституціональної відкритості закладів вищої освіти,
знання іноземних мов та орієнтації на академічну мобільність.
5. Сповідування академічного етосу, побудованого навколо цінностей чесності,
взаємопідтримки, поваги до прав та свобод, відповідальності, активного опору
корупційним проявам і плагіату.
B. Проблема, яку має вирішити
Вирішення двоєдиної проблеми: формування нової генерації академічного персоналу,
яка від початку відповідає сформульованим вище умовам, а також трансформація
свідомості та переозброєння новими підходами до власної професійної діяльності
значної частини наявного викладацького корпусу.
C. Необхідні кроки
Кроки, які здійснюються в рамках нового Закону «Про вищу освіту»
1. Вироблення комплексу заходів, що стимулюють формування такої моделі поведінки
викладачів, яка базована на науковому світогляді, критичному та незалежному
мисленні, культурній відкритості та толерантності, розвиненому почутті власної
гідності;

Постійно.

2. Поширення нових уявлень про науковий та професійний профіль
викладача-дослідника, які повинні бути відображені у нормативних документах
системи (внутрішнього та зовнішнього) забезпечення якості.

Строк - до 2017 року, потребує фінансування.
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3. Розроблення сукупності принципово нових моделей підвищення професійної
кваліфікації викладачів, які ґрунтуються на поліваріативності схем організації та змісту
навчання, просуванні кращих освітніх практик.

Строк - до 2016 року, потребує фінансування на етапах розробки, апробації та
функціонування.

4. Системне заохочення наукової та професійної активності викладачів, їх академічної
мобільності (міжнародної та внутрішньої), розширення практик творчих відпусток та
стажування (зокрема за кордоном).

Строк - 2015-2020, потребує значного фінансування.

5. Запровадження практики участі іноземних викладачів у навчальному процесі
українських університетів, опанування вітчизняними викладачами новітніми
інтерактивними, індивідуалізованими, командними та проектними навчальними
технологіями спільного вироблення нового знання.

Строк - 10% до 2017 року, 20% до 2020 року освітніх програм, в реалізації яких беруть
участь викладачі з країн ОЕСР та ЄС.

6. Формування середовища сприятливого для відбору та просування нових (молодих)
лідерів академічної спільноти, які спроможні надати нового виміру менеджменту
вищої школи.

Постійно.

7. Побудова академічного середовища з системою формалізованих та неформалізованих
цінностей та культури, орієнтованих на якісно інший професійний етос у вищій школі.

Строк - до 2020 року, потребує фінансування.
Кроки, які потребуватимуть змін у Законі України «Про вищу освіту» або в інших
законодавчих актах
8. Запровадження практики присвоєння вчених звань саме за наукову діяльність, зокрема
за публікації в міжнародних виданнях, що входять до науметричних баз (Scopus,
Thompson Reuters), а також за знання та використання англійської мови.
Строк –до 01.03.2015 року.
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9. Запровадження практики нарахування надбавок за наукові ступені лише на підставі
виконання посадових обов’язків у сфері освіти.

Строк – до 01.03.2015 року.

10. Запровадження у кількох найпотужніших ЗВО пілотного проекту щодо оплати праці не
за єдиною тарифною сіткою, а за контрактною системою з фіксованою нижньою межею
заробітної платні та з прив’язкою зарплатні науково-педагогічних працівників до рівня
оплати праці керівництва ЗВО.

Строк – до 01.01.2016 року.
D. Ризики
1. Мала поширеність усвідомлення важливості проблеми професійного розвитку
персоналу вищої школи.
2. Нездатність подолати опір консервативних кіл академічного середовища і
неспроможність сконструювати систему стимулів до власного самовдосконалення.
3. Неспроможність швидкої ідентифікації перспективних лідерів та дієвого активу для
впровадження локальних програм професійного розвитку нового змісту, що загрожує
дискредитацією всіх зусиль з трансформації викладацького корпусу.
4. Неможливість викорінення корупції та плагіату в умовах відсутності належної
політичної волі керівництва країни та галузі.
5. Невідповідність виділених фінансових ресурсів масштабу та складності поставлених
задач.
6. Розширення автономії ЗВО у цій сфері відносин призведуть до некерованої «атомізації»
відносин, що може слугувати приводом для чисельних судових позовів та потенційно
підвищить корупційний потенціал.
E. Проблеми, які не будуть вирішені
1. Професійна кваліфікація основної частини викладацького персоналу в Україні
впродовж наступних 5-10 років не досягне рівня провідних університетських систем
світу, але можна розраховувати на серйозний прогрес у цій справі.
2. Ідеологія постійного поліпшення професійного рівня персоналу вищої школи, імовірно,
не зможе бути належним чином поширена і, відповідно, не зможе об’єднати
академічну спільноту та зовнішніх стейкхолдерів.
3. Низька участь України, її ЗВО, їх викладачів у відповідних міжнародних програмах щодо
«стандартизації» змісту освітніх програм, що є передумовою міжнародної сертифікації
фахівця (випускника) та викладача, що читає відповідні курси (зокрема – щодо
включення у Реєстр FEANI и IGIP та отримання свідоцтв про звання "Європейський
інженер" та "Європейський викладач закладу вищої освіти ").
4. «Відставання» українського освітнього права від міжнародного, яке відбувається
по-перше через нехтуванням значної частини норм, що зафіксовано у міжнародних
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актах у цій сфері відносин, по-друге, недостатньою участю України у підготовці нових
актів (як приклад – недостатня участь українських фахівців у перегляді Рекомендацій
про статус науково-дослідницьких працівників, що оголошені ЮНЕСКО у 2014 році).
F. Потенційні вимірювальні індикатори
1. Середній вік персоналу вищої школи, зокрема керівників закладів вищої освіти, їх
підрозділів, основних категорій викладацького персоналу.
2. Індекси цитування окремих викладачів, кафедр, факультетів та закладів вищої освіти.
3. Кількість українських викладачів та дослідників, які запрошуються до міжнародних
освітніх та наукових проектів.
4. Кількість міжнародних викладачів в українських університетах, зокрема з країн ОЕСР та
ЄС.
5. Кількість відмінених підзаконних нормативно-правових актів, що внормовують
відносини у цій сфері.
6. Кількість конфліктів та судових справ у сфері забезпечення прав та свобод педагогічних,
науково-педагогічних та наукових працівників.
7. Міра задоволеності наукових та науково-педагогічних працівників роботою (перш за
все на основі соціологічних опитувань).

3.10. Вища освіта як фактор підвищення конкурентоздатності вітчизняної економіки
А. Суть реформи
Основні виклики системи вищої освіти:
1.
2.
3.
4.
5.

Необхідність забезпечення підготовки кваліфікованих спеціалістів для ринку праці.
Перетворення економічної моделі України на “економіку, що базується на знаннях”.
Забезпечення інноваційності розвитку системи освіти і економіки.
Необхідність ЗВО готувати до вимог ринку праці.
Збільшення практичних навичок у випускників.

Виходячи з наведеного, реформа має торкнутися:
1. Підняття вимог до якості знань вступників до ЗВО.
2. Визначення пріоритетних галузей знань, розвиток яких забезпечується підвищеним
державним фінансуванням.
3. Механізму формування державного замовлення на підготовку спеціалістів у вищій
освіті.
4. Зміни концепції забезпечення якості вищої освіти, що має супроводжуватися
взаємодією з ринком праці.
5. Створення умов для формування освітньо-наукових кластерів (на базі ЗВО), в яких
фундаментальна наука має підтримуватися прикладними дослідженнями.
B. Проблема, яку має вирішити
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Налагодження механізмів взаємодії вищої школи з ринком праці.
С. Необхідні кроки
Кроки, які потребуватимуть змін у Законі України «Про вищу освіту» або в інших
законодавчих актах
Зміни в Законі «Про освіту».
Підняття вимог до якості знань вступників до ЗВО і проведення профорієнтаційної
роботи:
1.
2.
3.
4.

Професійна орієнтація в школі;
Свідомий вибір профілю навчання;
Підвищення вимог до системи ЗНО;
Професійна сертифікація педагогів у школі – потребує фінансування.

Строк – січень 2016
Зміни до Закону України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних
галузях економіки з метою створення нових робочих місць», який визначає основи
державної політики в інвестиційній сфері протягом 2013 - 2032 років щодо
стимулювання залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки. Закон спрямований
на створення умов для активізації інвестиційної діяльності шляхом концентрації
ресурсів держави на пріоритетних напрямах розвитку економіки з метою
запровадження новітніх та енергозберігаючих технологій, створення нових робочих
місць, розвитку регіонів.
Строк для прийняття змін – 2015 рік
Відмова від державного замовлення у сучасному вигляді. Зміни до Закону України
«Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців,
наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та
перепідготовку кадрів»
Строк – до 2017 року
Визначення пріоритетних галузей знань, розвиток яких забезпечується підвищеним
державним фінансуванням:
1. Затвердження державних пріоритетів розвитку до 2032 року;
2. Забезпечення підвищеного фінансування підготовки спеціалістів для затверджених
пріоритетів розвитку. – не потребує додаткового фінансування виконується за
рахунок скорочення фінансування не пріоритетних напрямків.
Кроки, які здійснюються в рамках нового Закону «Про вищу освіту»
Строк - 2017 рік до прийняття бюджету на 2018 рік.
Зміна концепції забезпечення якості вищої освіти, що має супроводжуватися:
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1. Підвищенням вимог до знань та компетенцій педагогічного складу.
Розробити положення про незалежну сертифікацію педагогічних працівників та
провести пілотне тестування механізму незалежної сертифікації педагогічних
працівників

Строк – липень 2015 року, тестування – 2015-2016, потребує фінансування

2. Залученням професійної громадськості, роботодавців до управління ЗВО та
визначення змісту навчання.

3. Базуванням освітніх стандартів на професійних стандартах.
Розробити методику розробки освітніх програм, стандартів вищої освіти на основі
професійних стандартів.

Строк - протягом 2015 року

4. Зовнішнім контролем за цільовими витратами ЗВО.
Створення умов для формування освітньо-наукових кластерів (на базі ЗВО), в яких
фундаментальна наука має підтримуватися прикладними дослідженнями:
5. Розробити і прийняти Національний план оптимізації організаційної структури НАН
України.

Строк - протягом 2015 – 2016 рр.

6. Визначення пріоритетних сфер наукових досліджень (збіг з визначеними
пріоритетами розвитку держави і економіки).

7. Розробка механізму утворення освітньо-наукових кластерів та запровадження в них
режиму податкових канікул для новоутворених інноваційних підприємств.
Підготувати і внести зміни до Закону України «Про наукову і науково-технічну
діяльність», розробити Положення про утворення освітньо-наукового кластеру

Строк – протягом 2015 року.
D. Ризики
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Нестабільна політична та економічна ситуація, що напряму загрожує росту національної
економіки. Непослідовність в прийнятті рішень кожної нової влади до попередньої.
Відсутність фінансування в необхідному розмірі.
E. Проблеми, які не будуть вирішені
Недостатнє фінансування, несприйняття системою освіти потреб національної
економіки та ринку праці.
F. Потенційні вимірювальні індикатори
1. Кількість затверджених професійних стандартів - до 2020 року 300 проф. стандартів.
2. Кількість нових стандартів вищої освіти, що базуються на професійних стандартах - 2020
року 300 нових стандартів вищої освіти.
3. Кількість працевлаштованих випускників, зокрема за професією - довести до 95 % до
2020 року.
4. Кількість інтегрованих професій із реформуванням Класифікатору професій (ДК
003:2010) до 2020 року та зменшення їх переліку всього до 300.
5. Кількість досліджень задля задоволення потреб національної економіки.
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