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Постановка проблеми. Ринок сфери освітніх 

послуг – це найважливіший компонент сучасної 
економіки, який є, з одного боку, джерелом, яке 
постачає кадри для всіх галузей економіки, а з 
іншого боку, постійно зростаючим за своїми 
масштабами самостійним ринком освітніх послуг зі 
своїми можливостями та проблемами.  

Трансформаційні зміни в суспільстві та необ-
хідність відповідати сучасним вимогам 
становлення нашої держави зумовлюють постійне 
реформування вищих навчальних закладів та 
пошук нових інноваційних шляхів їх розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок у вивчення проблем розвитку 
вищої школи зробили такі вітчизняні вчені, як: Б. 
М. Андрушків, Л. І. Антошкіна, М. П. Войнаренко, 
Т. Є. Воронкова, О. А. Грішнова, О. П. Демченко, 
І. М. Котова, Г. П. Клімова, В. М. Нижник, Т. М. Нефе-
дова, Т. В. Павлова, А. В. Ромін, І. О. Тарасенко, 
В. Є. Сафонова та інші.  

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження ринку освітніх послуг в Україні, проведення 
аналізу існуючого стану розвитку вищих навчальних 
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закладів, виокремлення проблемних питань та 
пошук шляхів удосконалення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Однією з найважливіших стратегічних цілей, які в 
сучасних умовах має ставити перед собою укра-
їнське суспільство, є пошук можливостей та вико-
ристання дієвих заходів, спрямованих на створення 
привабливої та конкурентоспроможної національної 
системи вищої освіти, інтегрованої в Європейський 
простір вищої освіти. 

Освітня галузь є пріоритетною сферою. У 
преамбулі ЗУ “Про освіту” йдеться про освіту як 
результат для суспільства: “Освіта – основа 
інтелектуального, культурного, духовного, соціаль-
ного, економічного розвитку суспільства і держави”. 
Лише завдяки ефективній та чітко структурованій 
освітній системі країна здатна прогнозувати стадії 
подальшого розвитку. Національна доктрина роз-
витку освіти в Україні (затверджена Указом 
Президента України 17 квітня 2002 р., № 327/2002) – 
державний документ, який визначає систему 
концептуальних ідей і поглядів на стратегію та 
головні напрями розвитку освіти у першій чверті 

XXI ст. Мета державної політики в галузі освіти 
полягає у створенні умов для розвитку особистості 
і творчої самореалізації кожного громадянина 
України, виховання покоління людей, які будуть 
ефективно працювати і навчатися впродовж життя 
[2, с. 15].  

Сьогодні в Україні діють ВНЗ державної, 
комунальної та приватної форм власності.  

Ринок вищої освіти представлений універси-
тетами, академіями, інститутами та коледжами, 
технікумами та училищами, які здійснюють 
підготовку фахівців за відповідними освітньо-
професійними та освітньо-науковими, науковими 
програмами за такими рівнями вищої освіти: 
початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти; 
перший (бакалаврcький) рівень; другий (магіс-
терський) рівень; третій (освітньо-науковий) 
рівень; науковий рівень (рис. 1). 

Проаналізуємо стан ринку вищої освіти в 
Україні за 1990-2017 роки за кількістю ВНЗ усіх 
рівнів акредитації та чисельністю студентів (табл. 1). 

 

 

Рис. 1. Структура вищої освіти в Україні за типами навчальних закладів [7] 

Університет  

Класичний університет Профільний університет 

гуманітарні, економічні, природничі та інші науки провідний науково-методичний центр 

- готує кадрів не менш як за вісьмома галузями освіти  

- готує докторів філософії і докторів наук не менш як із 

дванадцяти наукових спеціальностей, у тому числі не 

менш як із двох гуманітарних, економічних, 

природничих або технічних спеціальностей 

- готує кадрів не менш як за чотирма галузями освіти  

- готує докторів філософії і докторів наук не менш як з 

восьми наукових спеціальностей, у тому числі не менш 

як з шести профільних спеціальностей (за винятком 

мистецьких та військових ВНЗ (вищих навчальних 
закладів з особливими умовами навчання)). 

Інститут   

вищий навчальний заклад структурний підрозділ університету 

надає вищу освіту з певної галузі науки, освіти, 

культури або виробництва 

Академія  

провадить освітню 

діяльність, пов'язану зі 

здобуттям певної вищої 

освіти та кваліфікації у 

певній галузі науки, 

виробництва, освіти, 

культури і мистецтва 

прово- 
дить 

фундамен-
тальні та 

прикладні 
наукові 

дослідження 

провідний науково-

методичний центр у сфері 

своєї діяльності, має 

відповідний рівень 

кадрового й матеріально-
технічного забезпечення 

здійснює 

підготовку 

кадрів за 

двома 

галузями 

освіти 

готує докторів філософії і 

докторів наук не менш як 

із двох наукових 

спеціальностей (за 

винятком мистецьких та 
військових ВНЗ)  

Консерваторія 

надає вищу освіту в галузі культури та мистецтва 

Коледж  

вищий навчальний заклад структурний підрозділ 

навчального закладу ІІІ або 
IV рівня акредитації 

надає вищу освіту зі споріднених напрямів підготовки 

або за кількома спорідненими спеціальностями 

Технікум (училище)  

вищий навчальний заклад 

 

структурний підрозділ ВНЗ  надає вищу освіту за кількома спорідненими 
спеціальностями 
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Таблиця 1 

Аналіз кількості ВНЗ та чисельності студентів у динаміці  

за період 1990-2017 рр.* 

Навчальний рік 
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1990/91 742 149 891 83,28 16,72 757 881,3 1638,3 46,21 53,79 

1991/92 754 156 910 82,86 17,14 739,2 876,2 1615,4 45,76 54,24 

1992/93 753 158 911 82,66 17,34 718,8 855,9 1574,7 45,65 54,35 

1993/94 754 159 913 82,58 17,42 680,7 829,2 1509,9 45,08 54,92 

1994/95 778 232 1010 77,03 22,97 645 888,5 1533,5 42,06 57,94 

1995/96 782 255 1037 75,41 24,59 617,7 922,8 1540,5 40,10 59,90 

1996/97 790 274 1064 74,25 25,75 595 976,9 1571,9 37,85 62,15 

1997/98 660 280 940 70,21 29,79 526,4 1110 1636,4 32,17 67,83 

1998/99 653 298 951 68,66 31,34 503,7 1210,3 1714 29,39 70,61 

1999/00 658 313 971 67,77 32,23 503,7 1285,4 1789,1 28,15 71,85 

2000/01 664 315 979 67,82 32,18 528 1402,9 1930,9 27,34 72,66 

2001/02 665 318 983 67,65 32,35 561,3 1548 2109,3 26,61 73,39 

2002/03 667 330 997 66,90 33,10 582,9 1686,9 2269,8 25,68 74,32 

2003/04 670 339 1009 66,40 33,60 592,9 1843,8 2436,7 24,33 75,67 

2004/05 619 347 966 64,08 35,92 548,5 2026,7 2575,2 21,30 78,70 

2005/06 606 345 951 63,72 36,28 505,3 2203,8 2709,1 18,65 81,35 

2006/07 570 350 920 61,96 38,04 468 2318,6 2786,6 16,79 83,21 

2007/08 553 351 904 61,17 38,83 441,3 2372,5 2813,8 15,68 84,32 

2008/09 528 353 881 59,93 40,07 399,3 2364,5 2763,8 14,45 85,55 

2009/10 511 350 861 59,35 40,65 354,2 2245,2 2599,4 13,63 86,37 

2010/11 505 349 854 59,13 40,87 361,5 2129,8 2491,3 14,51 85,49 

2011/12 501 345 846 59,22 40,78 356,8 1954,8 2311,6 15,44 84,56 

2012/13 489 334 823 59,42 40,58 345,2 1824,9 2170,1 15,91 84,09 

2013/14 478 325 803 59,53 40,47 329 1723,7 2052,7 16,03 83,97 

2014/15 387 277 664 58,28 41,72 251,3 1438 1689,3 14,88 85,12 

2015/16 371 288 659 56,30 43,70 230,1 1375,2 1605,3 14,33 85,67 

2016/17 370 287 657 56,32 43,68 217,3 1369,4 1586,7 13,70 86,30 

2017/18 372 289 661 56,28 43,72 208,6 1330,0 1538,6 13,52 86,48 

*Сформовано автором на підставі [6] 

 
Наведені дані свідчать про те, що на початку 

розбудови нашої держави питома вага навчальних 

закладів I-II рівнів акредитації становила 83,3% тоді, 

як заклади III-IV рівнів акредитації становили лише 
16,7 % від загальної кількості ВНЗ. Спостерігаємо, 

що динаміка мережі вищих навчальних закладів 

характеризується хвилеподібними тенденціями,  

коли їх мережа почала розширюватися з 1990 року 

від 891 навчального закладу до найбільшого 

показника у 1996 році – 1064 навчальних закладів 

(рис. 2). 

При цьому чисельність студентів за цей період 
зменшилася з 1638,3 тис. осіб до 1538,6 тис. осіб 

(рис. 3).  
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*Сформовано автором на підставі [6] 
 

Рис. 2. Кількість ВНЗ України у 1990-2017 рр., од.* 

 

*Сформовано автором на підставі [6] 
 

Рис. 3. Кількість студентів ВНЗ у 1990-2017 рр., тис. осіб* 

 
Найбільшою чисельність студентів була у 2007-

2008 навчальному році і становила 2813,8 тис. осіб 

порівняно з 1538,6 тис. осіб у 2017-2018 н.р. 

Однак, незважаючи на існуючий дисбаланс на 
ринку праці між наявною структурою економічного 

населення з вищою освітою та потребою в ньому, 

більш високий рівень конкурентоспроможності 

спостерігається саме серед фахівців з повною вищою 

освітою.  

Проте фахівців турбує не тільки зменшення 

кількості вищих навчальних закладів, а й можливість 

ефективного їх функціонування, їхня відповідність 

планам професійної підготовки спеціалістів за 

європейськими та міжнародними стандартами. 

Цілком очевидно, що ця проблема потребує пере-

осмислення та науково обґрунтованих підходів до її 
вирішення протягом найближчої та середньостро-

кової перспективи [10, c. 556]. 

Система освіти сьогодні є досить сильно дивер-

сифікованою, але історично склалося так, що в її 

структурі найбільш стійким елементом виступає 

університет і насамперед класичний університет.  

За сучасних умов відбувається багато змін у всіх 

сферах життєдіяльності суспільства, перехід від 

одного його якісного стану до іншого, з більш 

високими вимогами, де знання стають основним 
ресурсом, що забезпечує його розвиток і реальну 

конкурентоздатність. Відбувається процес повно-

масштабного становлення епохи знань, формування 

інноваційного високотехнологічного суспільства з 

принципово новою філософією відносин. Очевид-

ним уже є той факт, що виграють саме ті країни, 

пріоритетним напрямом яких є подальший розвиток 

науки, освіти, науково-дослідних програм і підви-

щення їх якості. За цих умов і вимог часу саме 

класичні університети повинні виконувати свою 

головну і найважливішу місію перед суспільством і 

бути в авангарді процесів якісного реформування 
освіти, відповідаючи викликам глобалізації та 

консолідації світу [4, с. 103]. 
Освіта та наука як об’єктивні суспільні явища 

мають великий вплив на формування національної 
інтелектуальної традиції. Стан української освіти 
необхідно глибоко осмислити, порівнявши за 
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міжнародними критеріями і з стандартами, та 
визначити можливості вдосконалення на новому 
етапі її розвитку. При цьому еволюцію системи 
освіти не слід відокремлювати від інших сфер 
суспільства. Вона має розвиватися в гармонійному 
взаємозв’язку з суспільством у цілому, беручи на 
себе роль його провідника. При цьому слід 
враховувати гармонію сталих освітніх традицій та 
тих, що формуються та мають свій розвиток на 
рівні окремих навчальних підрозділів університету. 
Слід також мати на увазі, що в системі 
університетської освіти є навчальні заклади з 
віковими традиціями, як правило, це класичні 
університети. Саме їх освітня, наукова, культурно-
просвітницька діяльність має бути орієнтиром для 
інших вищих навчальних закладів. 

Сучасні класичні університети складають 
досить стабільний сегмент вітчизняного освітнього 
простору. Однак його трактування залишаються 
різними. Як наслідок, наприклад, ЮНЕСКО 
виділяє 13 класичних університетів в Україні; на 
освітніх вітчизняних сайтах вказано 16 
університетів, а в світовому рейтингу вищих 
навчальних закладів (наприклад, Academic Ranking 
of World Universities) Україна віднесена до країн з 
обмеженими ресурсами з чотирма класичними 
університетами (Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна, Одеський 
національний університет імені В. І. Мечникова, 
Дніпропетровський національний університет імені 
Олеся Гончара, Київський національний 
університет імені Т. Г. Шевченка) [7]. 

Для визначення успішності та популярності 
вищого навчального закладу використовуються 
різноманітні рейтинги, які відображають його 
важливість або вплив у світовій спільноті. 

У рейтингу “Топ-200 Україна” діяльність ВНЗ 
оцінюється за допомогою інтегрального індексу, 

який визначається на підставі виміру кількісних 
показників, експертної оцінки якості підготовки 
випускників ВНЗ представниками роботодавців і 
академічного співтовариства, а також із викорис-
танням міжнародних наукометричних і веб-мет-
ричних даних. Цей рейтинг порівнює між собою 
університети різних типів на основі застосування 
до них універсальної системи критеріїв. 

Проаналізуємо, яке місце в рейтингу “ТОП-200 
Україна” у 2018 році займають класичні універ-
ситети (табл. 2). 

Даний моніторинг дозволяє побачити місце 
класичних університетів серед усіх класичних 
університетів та їх місце в загальному рейтингу 
навчальних закладів України. 

Класичний університет є основою сучасного 
інституту вищої освіти та форм розвитку співробіт-
ництва на всьому освітньому просторі.  

Серед основних переваг класичних універ-
ситетів перед іншими типами вищих навчальних 
закладів, які виокремлюють науковці, є наступні: 

- забезпеченість найбільш висококваліфікова-
ними викладачами з широким спектром спеціаль-
ностей. Це дає можливість університетам насам-
перед відкривати навчання за новими спеціаль-
ностями і напрямами, створювати умови для 
отримання студентами другої додаткової “ринково-
орієнтованої” спеціальності, забезпечувати інтегра-
тивність навчання;  

- наявність великої кількості вчених у галузі 
фундаментальних наук, численних всесвітньо відо-
мих наукових шкіл сприяє полегшенню підготовки 
спеціалістів для наукомістких виробництв, форму-
ванню навколо університетів технопарків, іннова-
ційних інкубаторів, венчурних центрів, тощо; 

 

Таблиця 2 

Класичні університети в рейтингу “ТОП-200 Україна”* 

Назва навчального закладу Місце 

Місце у 

загальному 

рейтингу 

ТОП-200 

Україна 
Scopus 

Підсумковий 

бал 

Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 
1 1 1 1 5 

Харківський національний 

університет імені В.Н. Каразіна 
2 2 3 2 15 

Львівський національний 

університет імені Івана Франка 
3 4 10 3 19 

Національний університет “Києво-

Могилянська академія” 
4 6 12 18 32 

Дніпровський національний 

університет імені Олеся Гончара 
5 8 14 8 40 

Одеський національний університет 
імені І.І. Мечникова 

6 9 18 5 48 

Сумський державний університет 7 10 9 14 74 

Чернівецький національний 

університет імені Юрія Федьковича 
8 12-13 24 4 84 

Донецький національний 

університет імені Василя Стуса 
9 18 27 17 97 

Ужгородський національний 

університет 
10 25 35 12 127 

* Систематизовано автором на основі [9] 
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- для забезпечення підготовки на найвищому 

інтелектуальному рівні у магістратурі, аспірантурі 

та докторантурі розгорнуті системи профорієн-

таційної роботи перепідготовки та підвищення 

кваліфікації, встановлюються тісні зв’язки з 

навчальними закладами усіх рівнів акредитації та 

найширшим спектром роботодавців, що дає змогу 

створити ефективну систему навчальних практик. 

Це стає особливо актуальним з погляду здатності 
реалізовувати ідеї безперервної освіти протягом 

усього життя;  

- широта спектра підготовки фахівців у класич-

них університетах дає можливість якнайкраще 

осягнути усі проблеми підготовки спеціалістів для 

різних сфер діяльності та бути лідерами у реалізації 

освітньої функції вищої школи. Класичні універ-

ситети реально виступають основним полем для 

відпрацювання різноманітних змін у змісті та 

технології освіти, насамперед посилення фундамен-

тальної складової підготовки, активного викорис-

тання у навчальному процесі результатів і техно-
логій наукового пошуку, поглиблення міждисциплі-

нарних знань тощо; 

- унікальність традицій, що складалися десяти-

річчями, а то й століттями, дух демократизму і 

самоврядування, автономності, можливості здійс-

нення системної насиченої диверсифікованої поза-

навчальної діяльності роблять класичні університети 

осередками високої моральності, духовності, 

патріотизму [1, с. 32].  

Висновки і перспективи подальших дослі-

джень у даному напрямі. У світлі швидких еконо-
мічних змін, наукової та інтелектуальної вимог-

ливості відчувається потреба в новому баченні ролі 

та місця класичних університетів у системі освіти. 

На основі проведеного дослідження ми можемо 

зробити висновок, що саме класичні університети 

серед усіх типів навчальних закладів, які 

функціонують сьогодні в Україні, є найбільш 

стійкими до викликів часу. Реформа у сфері вищої 

освіти та вимоги, які висуваються перед вищими 

навчальними закладами, сьогодні можуть бути 

виконані лише при наявності потужної матеріально-
технічної бази навчального закладу, відповідного 

кадрового складу, розвитку міжнародних відносин, 

відповідного фінансування, постійного інновацій-

ного розвитку. 
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