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Вивчення зарубіжного досвіду виконання дипломних робіт дозво-
лило виокремити ще один суттєвий фактор, що визначає її якість,
час. Для виконання суттєвого наукового дослідження потрібно бі-
льше, ніж один рік. У цьому напрямку доцільним є подовження ма-
гістерської програми до двох років навчання, що передбачається
відповідно до нових навчальних планів. Завчасне спрямування сту-
дента на окремий напрямок дослідження формуватиме у нього від-
повідальність при вивченні окремих дисциплін, дозволить йому зо-
рієнтуватися у виборі факультативів, підвищить його зацікавленість
визначеною проблематикою та стимулюватиме рефлексивний по-
шук корисної інформації, дозволятиме вчасно виявляти проблеми та
корегувати напрямок дослідження. Окрім того, це створюватиме
стимули до наукової роботи та написання статей студентами, орієн-
туватиме їх на отримання в процесі навчання необхідних компетен-
цій, та сприятиме підвищенню їх конкурентної позиції на ринку
праці.
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ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ

Введення європейських стандартів у сфері вищої освіти України
передбачає серйозні зміни в нинішній мережі вищих навчальних зак-
ладів (ВНЗ) та їхніх структур. На початок 2009—2010 навчального
року в країні підготовку фахівців з вищою освітою здійснював 861
ВНЗ різних рівнів акредитації та форм власності, в тому числі 350
ВНЗ III—IV рівнів акредитації. Кількість ВНЗ даного рівня зросла
порівняно з 1990 р. на 201 навчальний заклад. Як показує досвід
розвинених країн, у більшості з них кількість ВНЗ вищих рівнів ак-
редитації значно менша. Так, Італія на 60 млн жителів має 65 уні-
верситетів, Франція на 63 млн — 41, Іспанія на 45 млн — 60, Велика
Британія на майже 61 млн — 142, а Україна на 46 млн — 350. Якщо
орієнтуватися на Велику Британію, то в нашій країні повинно бути
близько 110 університетів, тобто в 3,2 разу менше, ніж є сьогодні.
Крім того, більшість ВНЗ України мають відокремлені структурні
підрозділи, яких на сучасний момент зареєстровано більше, ніж са-
мих навчальних закладів. ВНЗ державної форми власності підпо-
рядковані різним міністерствам і відомствам. Такої практики не іс-
нує у жодній європейській країні. Багато ВНЗ, формально маючи
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статус вищих, насправді не спроможні в повній мірі забезпечити су-
часний рівень освіти.

Нині найактуальнішим питанням у сфері освіти є забезпечення її
належного (в повному обсязі) та безперервного бюджетного фінан-
сування. Так, частка державних видатків на освіту у відсотках до
валового внутрішнього продукту (ВВП) за 2000—2008 рр. колива-
лася в межах від 4,2 до 5,9 %. Наведені дані свідчать про необхід-
ність збільшення обсягів фінансування освіти, хоча б на рівні, пе-
редбаченому ст. 61 Закону України «Про освіту» від 23 травня
1991 р., відповідно до якої держава повинна виділяти на дану галузь
не менше 10 % ВВП, а не 5,4 % (у середньому за досліджуваний пе-
ріод). Що ж стосується фінансування ВНЗ приватної форми власно-
сті, то воно забезпечується їхніми власниками.

В умовах недостатнього бюджетного фінансування освіти
держава на рівні законодавчих актів заохочує ВНЗ шукати власні
механізми додаткового фінансування. Сьогодні за рахунок додат-
кової діяльності ВНЗ забезпечується від 40 до 50 % (іноді й біль-
ше) фінансових надходжень до системи вищої освіти. Проте, не-
зважаючи на існування платних послуг, бюджетне фінансування
залишається домінуючим джерелом.

Що ж стосується частки коштів на фінансування вищої освіти,
то за 2000—2008 рр. вона зменшилася з 32,3 % у 2000 р. до
22,8 % у 2008 р., що також оцінюється негативно, оскільки на
вищу освіту повинно спрямовуватися не менше 40 % від загаль-
ного обсягу фінансування галузі. У розвинених країнах витрати
на освіту значно більші, ніж в Україні. Так, у Данії, Норвегії і
США витрати на освіту складають 7,1 %, 6,4 % і 7,3 % ВВП від-
повідно. В той же час структура витрат на освіту в розвинених
країнах відрізняється значно більшою часткою приватних інвес-
тицій. Зокрема, у США, Японії вони складають 2,26 % і 1,5 %
ВВП відповідно і мають більшу питому вагу в структурі загаль-
них витрат, ніж в інших країнах.

Світовий досвід показує, що країни, які витрачають значні
кошти на освіту, досягають успіхів в економічному розвитку.
Так, Південна Корея щороку витрачає на освіту 13 % ВВП, що
стало однією з головних умов її входження до групи країн-лідерів
східно-азійського регіону. Україна ж, як вже зазначалося, витра-
чає на освіту в середньому 5,4 % ВВП, що стримує людський, а
отже, й інноваційний розвиток. Беручи до уваги вищезазначене,
наша держава повинна прагнути активізувати науково-технічну
та інноваційну політику і розвиток освіти, оскільки інвестиції в
освіту і науку є важливим чинником технологічного прогресу.




