
М. Згуровський, академік НАН України, ректор Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут»: 

«…Україна вичерпала сировиннопереробні, низькотехнологічні напрями 

свого розвитку. Переорієнтовуючись на високотехнологічний шлях 

подальшого поступу, держава має зробити ставку виключно на людський 

капітал, а не на природні, інфраструктурні чи промислові ресурси, включити 

конкурентоспроможну науку і передову освіту в число головних двигунів 

своєї економіки. 

Тому на початку третього десятиріччя незалежності країни прийшло 

розуміння громадськості, що чинний Закон України «Про вищу освіту» 

вичерпав свій регуляторний і реформаторський ресурс та не відповідає 

вимогам часу і міжнародним стандартам. Виникла гостра потреба в 

переорієнтації національної системи вищої освіти і науки на підготовку 

такого людського капіталу, який би забезпечив інноваційний розвиток країни 

за рахунок тісної взаємодії вищої освіти, науки, бізнесу та влади. На часі 

розширення університетської автономії відповідно до європейських норм, 

введення у вищу освіту України загальноєвропейської системи обліку 

навчальної роботи студентів [European Credit Transfer and Accumulation 

System (ECTS)], посилення взаємодії вищої освіти і ринку праці, 

встановлення принципу рівності ВНЗ усіх форм власності та їх 

професорсько-викладацького складу, підвищення соціального захисту 

викладачів і студентів, розширення доступу молоді до вищої освіти 

незалежно від соціального і матеріального стану, протидія корупції у вищій 

освіті та інші передові європейські норми. 

Концептуально реформування вищої освіти могло б ґрунтуватися на 

таких засадах: 

1. У цій новій моделі одним із найважливіших завдань є чітке 

розмежування повноважень між трьома рівнями освітянської ієрархії: 

органами державного управління освітою, державними установами, що 

забезпечують якість вищої освіти і науки (ВАК, ДАК, Державна інспекція 

навчальних закладів України, Український центр оцінювання якості освіти) і 

ВНЗ. 

На рівні державного управління освітою має розроблятися і втілюватися 

державна політика в галузі вищої освіти. Ця політика повинна відповідати на 

такі запитання: які зовнішні і внутрішні виклики постають перед країною? Як 

відповісти на ці виклики можливостями вітчизняної науки і відповідним 

чином підготовленого людського капіталу? Які наукові школи країни можуть 

підготувати цей людський капітал? Які умови необхідно створити для цих 

наукових шкіл, щоб вони виконали поставлене завдання? 



Наприклад, Б. Обама після обрання на перший президентський термін у 

2008 р. звернув увагу університетської спільноти США на слабку 

математичну підготовку в університетах Америки, що загрожувало країні 

втратою ролі глобального лідера в стратегічній перспективі. У результаті 

були переглянуті університетські програми з математики, поліпшені умови 

навчання студентів за цими програмами, підсилена їх мотивація. 

Підміна функції напрацювання освітньої політики дрібним 

регулюванням поточної діяльності ВНЗ, з одного боку, призводить до 

вакууму дійової державної політики у сфері освіти і науки, а з другого – 

позбавляє університети ініціативи і прагнення до креативної праці. 

Другому рівню освітянської ієрархії відводиться напрацювання 

стандартів вищої освіти, акредитації напрямів, розроблення і втілення 

критеріїв і методик оцінки якості освітньої і наукової діяльності, атестації 

наукових кадрів вищої кваліфікації. 

ВНЗ ж повинні самостійно виконувати весь комплекс навчально-

наукової, виховної та інноваційної діяльності, напрацьовувати рішення щодо 

актуальних питань розвитку суспільства, ґрунтуючись на засадах 

університетської автономії та академічних свобод у вищій школі. 

Принциповим є те, що нові, необхідні для прогресу суспільства знання, 

можуть бути напрацьовані лише у вільних академічних середовищах, у 

центрах незалежної університетської думки. А держава має бути зацікавленою 

в існуванні таких центрів незалежної думки, щоб вони могли напрацьовувати 

ці критичні знання. Озброюючись ними, держава може забезпечувати 

подальший прогрес суспільства. Такого типу партнерство між владою й 

академічною спільнотою дасть змогу країні здійснити найбільш сміливі і 

важливі перетворення і, навпаки, відносини між владою й університетами, 

побудовані на жорсткому управлінні, дрібному контролі і регулюванні, 

приведуть країну до занепаду. У своїй резолюції від 2006 р. Парламентська 

асамблея Ради Європи (ПАРЄ) наголосила: “Історія довела, що порушення 

академічної свободи та університетської автономії завжди ведуть до 

інтелектуальної порожнечі і, як наслідок, до соціальної та економічної 

стагнації”. 

На часі введення в повному обсязі європейської трирівневої системи 

ступеневої освіти (бакалавр, магістр, доктор філософії) та 

загальноєвропейської системи обліку навчальної роботи студентів ECTS. При 

цьому мають бути збережені традиційні для України освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста та науковий ступінь доктора 

наук. Надзвичайно важливим є забезпечення зв’язку ступеневої освіти 

України з Національною рамкою кваліфікацій та ECTS. Це дасть змогу, з 



одного боку, чітко розуміти місце освітньо-кваліфікаційних рівнів вищої 

освіти на ринку праці України (особливо бакалавра), а з іншого – 

забезпечувати їх розпізнавання на європейському просторі освіти. 

<…> 5. Головний механізм забезпечення інноваційного розвитку 

економіки і суспільства полягає у посиленні взаємодії між освітою, наукою, 

бізнесом і владою на основі їх взаємної зацікавленості у співпраці. На жаль, 

за роки незалежності України законодавчо не вибудовані органічні зв’язки 

між ними. Тому на новому етапі держава має приділити велику увагу 

створенню потужних регіональних освітньо-науково-інноваційних центрів на 

базі провідних університетів або об’єднань університетів і наукових установ, 

навколо яких повинна зосередитися конкурентоспроможна освіта і наука, 

високотехнологічний бізнес за координуючої ролі регіональної влади. 

У цій моделі роботодавці мають розширювати свою участь у підготовці 

навчальних програм ВНЗ, у розробці і затвердженні стандартів вищої освіти 

за кожною галуззю освіти і науки, у формуванні критеріїв компетентності 

випускників вищої школи, у забезпеченні місць практики студентів, у 

розвитку матеріальної бази, у співпраці в галузі наук та інновацій. 

Виправданим було б введення податкових та митних пільг для бізнесу в його 

співпраці з вітчизняною університетською наукою. На баланси університетів 

в обов’язковому порядку мають ставитися створені в їх науковому 

середовищі нематеріальні активи у формі інтелектуальної власності та 

запроваджуватися ефективні механізми її комерціалізації в бізнес-

середовищі. Через спільну участь у забезпеченні академічної компоненти в 

підготовці докторів філософії мають бути створені реальні умови для тісної 

співпраці університетів, національної і галузевих академій наук. 

7. У частині європейської інтеграції Україна має продовжити 

узгодження національної системи вищої освіти з ECTS та з ENQA. Повинні 

створюватися умови для повернення в Україну громадян, які здобули освіту 

за кордоном, шляхом визнання на університетському рівні іноземних 

дипломів про вищу освіту, про наукові ступені та вчені звання при 

зарахуванні на навчання та/або прийнятті на роботу. Через поліпшення 

вивчення іноземних мов (насамперед англійської) та країнознавства має 

істотно розширитися академічна мобільність і участь у міжнародних освітніх 

і наукових проектах викладачів, науковців, студентів. 

<…> Ці та інші концептуальні засади могли б лягти в основу реформи 

вищої освіти на сучасному етапі. З огляду на ту обставину, що від цієї 

реформи, без перебільшення, залежить майбутнє нашої країни, новий Закон 

“Про вищу освіту” має консолідувати найкращі положення напрацьованих 

останніми роками шести відомих авторів законопроектів. Він має увібрати в 



себе пропозиції органів державної влади, навчальних і наукових установ, 

міжнародних професійних організацій і громадськості. У процесі 

доопрацювання й обговорення законопроект має бути відкритим для 

суспільства в інтернет-просторі. Маємо усвідомити: життя схвалить тільки ті 

його положення, які будуть напрацьовані і прийняті шляхом громадського 

консенсусу» (Згуровський М. Вища освіта на зламі суспільного розвитку // 

Дзеркало тижня. Україна (http://gazeta.dt.ua/EDUCATION/vischa-osvita-na-

zlami-suspilnogo-rozvitku.html). – 2013. – 8–15.02). 

 


