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and in what level the direct contact with top ranking athletes
influences development of recreation and practice among students.

The organization of students’ sports games is possible with
minimum funds within the faculty’s existing capacity, where
communication and organizing concrete anniversaries is a good way
to promote students’ sport.

The equipping of club premises within the faculties where students
could gather does not demand major investments and yet it contributes
to better awareness of the benefits of sport and good physical
condition.

The organization of students’ sport with certain funding is a
routine task for experts with defined schedules of activities. In
accordance with the existing sources, certain training conditions and
engagement of professional coaches, as well as organization of
competitions can be held. Students’ sport games are more complex
and demand involvement of sponsors and participation of the Ministry
of Sports and Youth.
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ВИКЛИКИ РЕФОРМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

АНОТАЦІЯ. У роботі охарактеризовано основні положення Закону
України «Про вищу освіту» 2014 року та наведено наявні резуль-
тати його імплементації; розроблено пропозиції щодо напрямків
удосконалення вітчизняної системи вищої освіти відповідно до ус-
пішних світових практик і наявних можливостей.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: вища освіта, реформа, автономія, самоврядування.
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CHALLENGES OF HIGHER EDUCATION REFORM IN UKRAINE

ABSTRACT. The paper describes the main provisions of the Law of
Ukraine «On Higher Education» in 2014 and available results of its
implementation; suggestions on areas to improve the domestic higher
education system in accordance with international practices and available
successful facilities.

KEY WORDS: higher education, reform, autonomy, self-government

Вступ. Модернізація вищої освіти в Україні є необхідною пе-
редумовою задля структурних перетворень національної еконо-
міки та інноваційного розвитку. Рівень розвитку освітньої і нау-
кової сфери визначає стан освітнього потенціалу країни,
ефективне використання якого відображається у здатності гене-
рувати нові ідеї та використовувати їх у процесі забезпечення
економічного зростання. Враховуючи сучасний інтернаціональ-
ний характер економічних і соціальних процесів, Україна має до-
класти зусиль, щоб сформувати систему вищої освіти, яка відпо-
відає світовим нормам і стандартам.

Постановка задачі (мета). Дослідження сучасних трендів ре-
форми вищої освіти України та визначення пріоритетних напря-
мків удосконалення вітчизняної системи вищої освіти.

Результати. Реформування вищої освіти є необхідною перед-
умовою на шляху до реструктуризації та модернізації національ-
ної економіки, що ґрунтується на обраних суспільством векторах
розвитку. У межах оновлення освітньої сфери здійснюється пе-
реорганізація діяльності як органів державної влади, так і ВНЗ,
студентів і викладачів. Саме якісна освіта забезпечує формування
свідомості громадян, які готові сприяти трансформації існуючого
державного устрою.

У 2005 році Україна приєдналася до Болонського процесу, що
має на меті формування спільного для всіх країн Європи освіт-
нього простору задля підвищення якості навчання та мобільності
випускників на європейському ринку праці. Головним кроком на
шляху до реформування української освіти стало прийняття 1
липня 2014 року Закону «Про вищу освіту»[1].

 У процесі дослідження було виявлено, що основними аспек-
тами реформи стали: формування Національного агентства із за-
безпечення якості вищої освіти, розширення фінансової автономії
вищих навчальних закладів, зміна умов акредитації навчальних
закладів, зростання академічної автономії ВУЗів, отримання пра-
во ВНЗ на остаточне присудження наукових ступенів, впрова-
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дження електронної звітності ВНЗ про освітню та фінансову дія-
льність, визначення п’яти освітньо-кваліфікаційних рівнів, зрос-
тання ролі студентського самоврядування, удосконалення проце-
дури виборів ректорів та деканів, покарання за плагіат,
зменшення педагогічного навантаження, обмеження термінів пе-
ребування на адміністративних посадах та їх суміщення, регла-
ментація об’єктивного процесу відбору та прийому на навчання
абітурієнтів, підвищення академічної мобільності студентів, на-
дання студентам можливості обирати навчальні програми і окре-
мі дисципліни, формування конкурентної системи держзамов-
лення, підвищення розміру стипендіальних виплат та гаранту-
вання цільового фінансування наукових розробок національних
та дослідницьких університетів.

Аналіз наукових робіт і коментарів таких учених, як Бахру-
шина В. Є., Бугрова В. А., Калашнікової С. А., Ніколаєва Є.Б.,
Олексієнко А., Сацика В. І., Стадного Є., Фінікова Т.В. та інших,
а також відомостей про результати впровадження реформи неза-
лежними консультантами і аналітичними центрами дав змогу
зробити висновки про те, що на сьогодні вдалося частково запро-
вадити реальну академічну автономію, сформувати нову струк-
туру галузей і спеціальностей, прийняти положення про академі-
чну мобільність, суттєво змінити правила вступу до ВНЗ,
запустити систему публікації змісту дисертацій та створити На-
ціональне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Але, на
жаль, поки що Агентство, яке повинно було стати реальним при-
кладом впровадження урядом принципів дерегуляції, насліду-
вання європейських практик управління системою освіти, а та-
кож розвитку партнерства між владою і академічною спільнотою,
так і не почало працювати; моніторинг електронної звітності [2]
на сайтах ВНЗ виявив недостатню прозорість діяльності ВНЗ; до-
сі не створено нової моделі державного фінансування ВНЗ; існу-
ють суперечності щодо вимог у новому положенні про присвоєн-
ня вчених звань; результати моніторингу щодо можливості
обрання дисциплін засвідчили, що з 82 вибраних університетів, у
яких взагалі впроваджена вибірковість предметів, лише 28 дозво-
ляють обирати предмети з різних кафедр/факультетів, а отримати
сертифікат, прослухавши певну сертифікатну програму, можна
лише у 7 ВНЗ [3]; вибори ректора, які проведені за останніми ви-
могами, показали відсутність рівня культури представницької
демократії і т. і.

Тобто, на сьогодні в Україні створено ефективну законодавчу
базу, що відповідає міжнародним стандартам. Вона становить
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основу для співпраці державних органів і бізнесу з вузами, рег-
ламентує поєднання освіти з наукою і господарством, формує пе-
редумови високотехнологічного та інноваційного розвитку краї-
ни, самореалізації особистості і забезпечення галузей економіки
кваліфікованими фахівцями. Проте необхідно здійснити ряд за-
ходів задля отримання реальних результатів у освіті та націона-
льній економіці в цілому.

1. Створити нову інвестиційну модель фінансових ресурсів
ВНЗ. Задля оновлення технічного забезпечення вузів, стимулю-
вання дослідницької діяльності, міжнародних освітніх програм
обміну студентів і викладачів, участі вузів у різноманітних інтер-
національних конкурсах, а також формування фондів забезпе-
чення освітніх стипендій і грантів, нагально необхідна належна
фінансова підтримка освіти. По-перше, зважаючи на обмеженість
державного бюджету України, важливо активізувати інвестиційні
потоки з боку інших економічних суб’єктів. Зокрема має підви-
щитися зацікавленість з боку підприємств та організацій, бо май-
бутні випускники ВНЗ будуть забезпечені роботою у відповідних
фірмах та працювати на їхню користь. По-друге, задля доцільно-
го використання фінансів державного бюджету, має бути успіш-
но реалізована антикорупційна реформа, адже на сьогодні Украї-
на залишається у групі тотально корумпованих країн світу,
займаючи 142 позицію із 175 можливих [4].

2. Роз’єднати НАЗЯВО на дві окремі агенції: діяльність пер-
шої має бути зосереджена на акредитації ВНЗ та суміжних за-
вданнях, а другої — на оцінці якості навчальних планів і про-
грам. Вузька спеціалізація агенцій допоможе не лише зменшити
навантаження на відповідні колегіальні органи, але й оптимізува-
ти їх представницький склад.

3. Оптимізувати розподіл місць державного замовлення по
спеціальностям. Структура держзамов-лення має відповідати га-
лузевим потребам національної економіки у кваліфікованих фа-
хівцях. На сьогодні кількісна перевага випускників однієї спеціа-
льності над іншою забезпечується за рахунок можливості
безоплатного навчання за одним напрямком і переважно платно-
го — за іншим, а також у результаті наявних відмінностей у сис-
темі оплати праці.

4. Стимулювати розвиток професорсько-викладацького скла-
ду. Так як внутрішня та зовнішня мобільність викладачів України
знаходиться на низькому рівні, необхідно залучати вищі навча-
льні заклади до взаємної співпраці та обміну знаннями і техноло-
гіями. Надзвичайно корисним могло б бути постійне стажування
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в іноземних вузах розвинених країн задля формування нових
принципів навчального процесу. Актуальним є питання підви-
щення заробітної плати працівників освіти, адже об’єктивно вона
є мотиватором до якісної роботи і формує уявлення про прести-
жність професії.

5. Розширити можливості і повноваження студентів. У той час
як у світі студентська академічна мобільність має системний, ор-
ганізований на рівні державної політики характер, в Україні вона
залишається спонтанним та індивідуальним явищем. Це стосу-
ється не лише права обирати дисципліни, а й переорієнтації (спі-
льно із викладачами) навчальних курсів на вирішення реальних
задач, аби українському випускнику не потрібно було перенавча-
тися відповідно до робочих уповноважень і завдань.

6. Створити повсюдно внутрішні системи моніторингу та за-
безпечення якості освіти.

Головною метою реформи є зосередження освітніх процесів
на утвердженні співробітництва між навчальними закладами і ор-
ганізаціями, що впливають на їхню діяльність, забезпеченні ба-
лансу між навчальною спрямованістю освітніх програм і еконо-
мічними цілями уряду, врахуванні інноваційних технологій та
міжнародних освітніх тенденцій, а також відповідності освіти по-
требам та інтересам студентів. На сьогодні варто докласти всіх
зусиль задля впровадження основних позицій нового Закону,
адже вітчизняна система вищої освіти щодня втрачає перспекти-
ви інтелектуального прориву, марнуючи масу можливостей для
особистого й професійного розвитку громадян та спричиняючи
втрату людського капіталу в національних масштабах.

Висновки. Реформа вищої освіти в Україні спрямована на до-
сягнення стратегічних цілей національної економіки, які
пов’язані із підвищенням освітнього рівня робочої сили, інтегра-
цією національної навчальної програми вищої школи у міжнаро-
дний освітній простір, формуванням сприятливих умов розвитку
для викладачів і студентів, а також удосконаленням системи ау-
диту навчального процесу. Зважаючи на вирішальну роль держа-
вного управління у процесі імплементації освітньої реформи,
український уряд має приділити особливу увагу регуляторним
заходам, що зосереджені на моніторингу, контролі та ліквідації
недоліків.

Актуальними для України залишаються задачі, пов’язані із
належною фінансовою підтримкою освіти та науки, академічною
мобільністю студентів і викладачів, обґрунтованістю обсягів
держзамовлення по спеціальностям і розширенням повноважень
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студентів у процесі організації та управління освітніми програ-
мами. Національна система вищої освіти має бути максимально
доступною і систематизованою для українського студентства та
іноземців, адже формування позитивного іміджу країни у світі є
нагальною необхідністю для розвитку в умовах глобалізації.
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ФАКТОРЫ, ПРИОРИТЕТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АГРОБИЗНЕСА В ГРУЗИИ

АБСТРАКТ. В статье обоснованы важность и условия развития
агробизнеса в Грузии. С помощью SWOT-анализа выявлены при-
оритеты и инновационные факторы развития агробизнеса. На ос-
новании исследования сделаны выводы о приоритетных нуждах и
перспективах развития агробизнеса, предложены соответствую-
щие рекомендации.




