Глобальні тенденції та проблеми розвитку освіти: наслідки для
України
Сучасна система вищої освіти, що повною мірою відповідає вимогам
часу, є одним з найголовніших чинників зростання якості людського
капіталу, генератором нових ідей, запорукою динамічного розвитку
економіки та суспільства в цілому. Для того, щоб українська вища освіта посправжньому ефективно виконувала ці важливі завдання, необхідне її
оновлення з урахуванням актуальних світових тенденцій розвитку освіти у
широкому соціально-економічному контексті.
Проблеми української вищої освіти у глобальному контексті
Модернізація вищої освіти в Україні вимагає подолання ряду проблем,
серед яких найбільш актуальними є: невідповідність структури підготовки
спеціалістів реальним потребам економіки, зниження якості освіти, корупція
в системі вищої освіти, відірваність від наукових досліджень, повільні темпи
інтеграції в європейський та світовий інтелектуальний простір. Фахівці також
вказують на значне розширення системи вищої освіти, що відбувалося в
Україні із середини 1990-х років, маючи на увазі як збільшення самої
кількості вищих навчальних закладів, так і стрімке зростання загальної
кількості студентів і випускників ВНЗ. Зі швидким розростанням системи
вищої освіти прямо й опосередковано пов’язуються такі проблеми, як
руйнування системи професійно-технічної освіти, дефіцит кваліфікованих
кадрів робітничих спеціальностей, неможливість для багатьох випускників
ВНЗ знайти роботу за фахом, інфляція освітніх і професійних стандартів,
надмірне навантаження на викладачів і недостатнє фінансування
університетів, зростання рівня корупції у ВНЗ та ін.
Поза сумнівом, думка щодо негативних наслідків швидкого розширення
системи вищої освіти, принаймні почасти, є обґрунтованою. Так, близько
85 % випускників українських середніх шкіл відразу після закінчення школи
вступають до ВНЗ. Водночас є нестача фахівців робітничих спеціальностей,
зокрема, у металургійній, машинобудівній, хімічній промисловості та у
будівельній галузі. Зазначений показник вступу випускників українських
середніх шкіл до ВНЗ справді є дуже високим за світовими стандартами. Для
порівняння: 2012 р. у США до ВНЗ вступили близько 66 % випускників
середніх шкіл 1. Разом з тим за іншим важливим показником розвитку
системи вищої освіти, а саме за часткою осіб з вищою освітою, Україна не
входить до числа беззастережних лідерів. За даними дослідження 2013 р.
серед країн ОЕСР (Організація міжнародного співробітництва та розвитку
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об’єднує 34 країни світу, більшість з яких є країнами з високим доходом
громадян і високим індексом розвитку людського потенціалу), до першої
десятки країн світу з найвищою часткою осіб, що мають вищу освіту,
належать Канада (51 %), Ізраїль (46 %), Японія (45 %), США (42 %), Нова
Зеландія (41 %), Південна Корея (40 %), Великобританія (38 %), Фінляндія
(38 %), Австралія (38 %), Ірландія (37 %) 2. За сумою показників часток осіб,
що мають повну (22,7 %) та неповну вищу освіту (20,5 %) 3, можна
стверджувати, що реальний відповідний показник для України становить
близько 35 %, враховуючи, що до числа осіб з неповною вищою освітою
віднесено також тих, хто повної вищої освіти не отримав чи не отримає її у
майбутньому. За міжнародним показником рівня залученості до вищої освіти
(Gross Enrolment Ratio – відсоток осіб, що одержують вищу освіту, незалежно
від їхнього віку, від загальної кількості осіб, які мають типовий для
одержання вищої освіти вік) Україна посідає одне з чільних місць серед країн
Центральної та Східної Європи (73 %). Разом з тим наша країна за
показником залученості до вищої освіти відстає від таких країн, як Фінляндія
(93 %), США (82 %), Швеція (79 %) та Норвегія (78 %), які також мають
значно вищий рівень загального соціально-економічного розвитку 4. Таким
чином, лише деякі параметри системи вищої освіти в Україні можна вважати
надмірно високими (кількість випускників середніх шкіл, що вступають до
ВНЗ, кількість акредитованих ВНЗ), тоді як в цілому українська вища освіта
демонструє кількісні показники, зіставні з показниками інших сусідніх країн,
у тому числі держав Центральної та Східної Європи.
<…> Висновки та рекомендації
З метою максимального використання позитивного потенціалу сучасних
глобальних тенденцій у розвитку освіти та подолання їх негативних наслідків
необхідною є реалізація ряду заходів, зокрема:
– децентралізація системи вищої освіти, реальна автономізація ВНЗ
(включно з економічною діяльністю), розвиток приватного сектору галузі
вищої освіти з одночасним запровадженням ефективної системи оцінювання
якості освіти, базованої на незалежних агенціях оцінювання якості;
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– поступова реструктуризація та оптимізація державного замовлення на
підготовку спеціалістів за участі роботодавців з метою приведення
державного замовлення у відповідність до реальних потреб державного та
приватного секторів національної економіки;
– розвиток системи освіти протягом життя;
– подальший розвиток експортного потенціалу вітчизняної вищої освіти
з метою отримання економічних результатів, прискорення модернізації
освіти та посилення впливу і престижу України у світі;
– активне впровадження у програми вищої освіти підприємницької
складової, передусім у плані оволодіння студентами практичними
навичками, необхідними для ведення самостійної економічної діяльності, а
також отримання ними необхідних знань щодо законодавства та практики
бізнесу в Україні та за кордоном;
– підвищення уваги до суспільствознавчого блоку вищої освіти та
питань університетського самоврядування, від чого значною мірою залежить
майбутня участь молодих людей у суспільно-політичному житті;
– цілеспрямована просвітницька робота з метою об’єктивного
інформування батьків і абітурієнтів, зацікавленої громадськості щодо
цінності тих чи інших спеціальностей на вітчизняному та міжнародному
ринку праці (Іщенко А. Глобальні тенденції і проблеми розвитку освіти:
наслідки для України. Аналітична записка // Національний інститут
стратегічних досліджень (http://www.niss.gov.ua/articles/1537).

