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ВИЩА ОСВІТА: КІЛЬКІСНІ ЗМІНИ У ПОШУКАХ ЯКОСТІ

Суспільство, в якому ми живемо, має значну кількість знань і
уявлень про світ. Нові покоління мають їх опанувати, перш ніж ста-
нуть повноцінними членами людської спільноти, і це вимагає все бі-
льше часу та ресурсів, а тим часом масив інформації збільшується у
геометричній прогресії, і «навчання протягом життя» стає умовою
якщо не самого життя, то, принаймні, життя більш повноцінного у
плані професійної та соціальної реалізації як кожної людини, так і
суспільства й держави в цілому.

Втім, між освітньою та виробничо-професійною сферами завжди
йде певна боротьба, яка загострюється в умовах кризи. Науковці й
освітяни вимагають кращого забезпечення роботи та життя, держава
намагається зменшити видатки на соціальні сфери, в числі яких –
освіта і наука. Аргументи обох сторін мають місце, а від того, як ви-
рішується ця суперечка на кожному конкретному етапі залежить,
без усілякого перебільшення, доля держави. Але витрати на освіту
та науку деякі фахівці (особливо, молоді) вважають непомірними та
пропонують урізати [1].

Насправді, скорочення освітньої та наукової сфер відбувалось у
всі роки існування незалежної української держави. З 1991 року кі-
лькість студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (з 2016 року – коледжі,
технікуми, училища) зменшилась у 3,4 разу, учнів ПТУ – удвічі. Хоч
кількість студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації і зростала, але від
своєї максимальної кількості у 2007 році вже скоротилась на трети-
ну. Кількість аспірантів, примножившись втричі до 2010 року, від-
тоді вже скоротилась на чверть, і лише кількість докторантів, також
потроївшись, тримається сталою [2].
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Зміни в абсолютних даних можна було би пояснити відповідним
зменшенням населення України, але аналогічну картину дають і по-
казники відносні: кількість студентів в Україні на 10 000 населення
зменшилась з 463 у 2010 році до 320 у 2016-му. Схожі процеси за ці
ж роки відбулись і у наших близьких сусідів: Росії (з 430 до 301) [3]
та Білорусі (з 467 до 330) [4]. Але при цьому вони стоять значно ви-
ще у світовому рейтингу країн за індексом людського розвитку
(ІЛР), а наша країна опустилась з 69-го[5] на 84-е місце. Індекс осві-
ти є одним із ключових у показникові ІЛР і згідно з ним Україна за-
ймала би значно вищу позицію, але цьому заважають відносно низь-
кі цифри очікуваної тривалості та рівня життя громадян нашої
держави [6]:

Рейтинг за ІЛР Країна ІЛР, 2015 р. ІЛР, 2013 р. Індекс освіти, 2013 р.

1 Норвегія 0,949 0,944 0,910

4 Німеччина 0,926 0,911 0,884

10 США 0,920 0,914 0,890

16 Велика Британія 0,909 0,892 0,860

21 Франція 0,897 0,884 0,816

24 Австрія 0,893 0,881 0,794

36 Польща 0,866 0,834 0,825

49 Росія 0,804 0,778 0,780

52 Білорусь 0,796 0,786 0,820

56 Казахстан 0,794 0,757 0,762

70 Грузія 0,769 0,747 0,770

84 Україна 0,743 0,734 0,796

Система освіти України є тією сферою, яка дозволяє Україні
утримуватись серед країн з високим рівнем людського розвитку; та-
кож, попри усі свої недоліки, вона досі забезпечує рівнем та якістю,
які роблять можливим подальше навчання молодих українців за ко-
рдоном. Водночас, це слугує експорту найціннішого капіталу –
людського, — і, за великим рахунком, його втраті, оскільки біль-
шість до України вже не повертається через відсутність достойних
перспектив для життя і праці.
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