


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА 
«ІНСТИТУТ ОСВІТНЬОЇ АНАЛІТИКИ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ СТАНУ 
ТА ОСНОВНІ ПІДХОДИ  

З ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ  
НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ  

ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 
 

За редакцією С. Л. Лондара  
 

 

 

 
 

 

 

Київ – 2021   



2 

УДК 378.014.6:005.642.4](477)(02) 
А64 

Автори: 
С. Л. Лондар (вступ, розд. 1–3, висновки), Г. М. Терещенко (вступ, розд. 2, висновки), 
С. В. Мельник (вступ, 2.3, розд. 3–4, висновки), Н. Б. Пронь (розд. 1, висновки), 
Л. П. Лондар (1.3, 2.2, висновки), О. Ю. Анісімова (1.1, 1.2, 2.3), І. С. Гайдук (1.2), 
О. В. Мазур (1.2), Н. А. Шевченко (2.1). 

 

Рецензенти: 

І. Б. Жиляєв – доктор економічних наук, старший науковий співробітник, головний 
науковий співробітник Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук 
України 

В. В. Ковтунець – кандидат фізико-математичних наук, доцент, заступник голови 
Національного агентства кваліфікацій 

Н. М. Ушакова – кандидат економічних наук, професор, заслужений працівник освіти 
України, Почесний голова Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-
освіти 

Л. П. Горохова – директор Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти 

 

Рекомендовано до друку Вченою радою  
Державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики»  

(протокол № 3 від 07.04.2021). 
 

А64 Аналіз стану та основні підходи з оцінювання якості надання освітніх послуг 
закладами вищої освіти України : монографія / за ред. С. Л. Лондара ; ДНУ «Інститут 
освітньої аналітики». Київ, 2021. 160 с. 

 
У монографії висвітлено результати дослідження проблем забезпечення якості вищої освіти в 

Україні, серед яких: аналіз ринку послуг вищої освіти для іноземних студентів в Україні та 
країнах – її головних конкурентах; вивчення основних підходів з оцінювання якості надання 
освітніх послуг вітчизняними ЗВО з урахуванням європейського досвіду; особливості 
методологічних підходів до оцінки кадрових потреб ринку праці України у фахівцях із вищою 
освітою; характеристика пропозиції та попиту на педагогічні кадри на вітчизняному офіційному 
ринку праці. 

Наукове видання орієнтоване на широке коло читачів, освітніх управлінців різних рівнів, 
керівників закладів вищої освіти, науковців, студентів, аспірантів, дослідників проблем вищої 
школи України. 

 

УДК 378.014.6:005.642.4](477)(02)   
 
© Автори, 2021 
© ДНУ «Інститут освітньої аналітики», 2021 

 



3 

ЗМІСТ 

ВСТУП ......................................................................................................................... 4 

Розділ 1. ІНТЕГРАЦІЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ  
У СВІТОВИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР .................................................................... 6 

1.1. Загальна характеристика глобального ринку послуг вищої  
освіти ........................................................................................................................ 6 

1.2. Аналіз ринку послуг вищої освіти для іноземних студентів  
в основних країнах-конкурентах  .................................................................... 17 

1.3. Участь України у глобальному ринку послуг вищої освіти ............... 39 

Розділ 2. ОСНОВНІ ПІДХОДИ З ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ 
ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЗВО УКРАЇНИ  ................................................................ 51 

2.1. Методологічні підходи щодо оцінювання діяльності ЗВО ................... 51 

2.2. Підвищення ефективності науково-інноваційної діяльності ЗВО  .... 59 

2.3. Оцінка стандартів вищої освіти стосовно відповідності  
стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення якості  
в Європейському просторі вищої освіти ........................................................ 62 

2.4. Використання ІТ-оцінювання рівня працевлаштування  
випускників як свідчення якості отриманої вищої освіти  ........................ 69 

Розділ 3. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КАДРОВИХ 
ПОТРЕБ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ У ФАХІВЦЯХ ІЗ ВИЩОЮ 
ОСВІТОЮ  ................................................................................................................ 79 

Розділ 4. ПРОПОЗИЦІЯ ТА ПОПИТ НА ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ  
НА ОФІЦІЙНОМУ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ  ............................................ 138 

ВИСНОВКИ  .......................................................................................................... 149 

ДОДАТКИ  .............................................................................................................. 154 

 
 
  



4 

ВСТУП 
 

Україна входить у освітній і науковий простір Європейського Союзу, що 
передбачає модернізацію освітньої діяльності з урахуванням найкращих 
європейських практик та вимог до якості освіти. Значущою складовою процесу 
європейської інтеграції нашої держави є трансформація засад функціонування 
сфери вищої освіти, підвищення її якості й конкурентоспроможності. 
Універсальної вищої освіти не існує, вона тісно пов’язана із завданнями 
зростання конкретного суспільства, розв’язанням проблем його духовної сфери, 
економічного підґрунтя. Сучасний стан розвитку національної економіки 
характеризується багатьма кризовими явищами, погіршенням демографічної 
ситуації, військовими діями на Сході України – саме в таких умовах триває 
формування ринкових відносин. Урахування цих реалій і досягнень європейської 
освіти має бути в основі перегляду підходів до підготовки майбутніх працівників 
у сфері вищої освіти, забезпечення умов для навчання дорослого населення 
протягом життя. Така освітня діяльність є завершальним етапом забезпечення 
формування людського капіталу, вона визначатиме основні тенденції й напрями 
розвитку економічної діяльності регіонів і суб’єктів господарювання в контексті 
євроінтеграційних процесів у нашій державі. Адже саме від якості людського 
капіталу залежатиме можливість переходу на інноваційну модель економічного 
розвитку, побудова в Україні економіки знань. У цьому контексті розроблення 
підходів з оцінювання якості вищої освіти в Україні, пошук шляхів її поліпшення 
є дуже актуальним напрямом наукових досліджень. 

Зауважимо також, що ми перебуваємо всередині глобалізаційних процесів, 
які впливають на розвиток вітчизняного та європейського освітнього простору, 
характеризуються істотним зростанням академічної мобільності, посиленням 
міграційних процесів серед молоді. Багато осіб студентського віку виїжджає з 
України, водночас збільшується чисельність іноземних студентів. Вважається, 
що велика частка останніх у певному закладі освіти свідчить про його високий 
рейтинг, якісне надання ним освітніх послуг, визнання його дипломів у 
міжнародній освітній і науковій спільноті. Крім того, зазвичай навчання 
студентів-іноземців є вагомим джерелом доходу і для закладу вищої освіти 
(ЗВО), і для країни загалом. Зазначене вказує на економічні аспекти таких 
міграцій, це загострює конкуренцію світових університетів, стимулює ЗВО 
вживати заходи з підвищення конкурентоспроможності.  

Незважаючи на те, що вища освіта України представлена на світовому 
ринку освітніх послуг та користується попитом у певної категорії іноземних 
студентів, вітчизняні ЗВО незначною мірою присутні в міжнародних рейтингах 
і освітніх платформах через недостатні зусилля з популяризації результатів та 
потенціалу своєї діяльності. На сьогодні Україна ще не може конкурувати із 
провідними університетами розвинутих європейських країн, серед її головних 
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конкурентів на ринку освітніх послуг – Китай, Філіппіни, Румунія, Молдова, 
Казахстан. 

У цій монографії розглянуто декілька аспектів щодо розширення 
можливостей ЗВО України з поліпшення якості послуг сфери вищої освіти, 
посилення конкурентоспроможності вітчизняних фахівців із вищою освітою; 
обґрунтовано пропозиції стосовно вдосконалення підходів з оцінювання потреб 
ринку праці у фахівцях із вищою освітою; проаналізовано проблеми 
педагогічного кадрового забезпечення освітньої галузі.  

Монографія буде корисною для освітніх управлінців різних рівнів, 
керівного складу закладів вищої освіти, студентів, аспірантів, дослідників 
проблем вищої школи в Україні. 
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Розділ 1. ІНТЕГРАЦІЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 
У СВІТОВИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР 

 
1.1. Загальна характеристика глобального ринку послуг вищої освіти 
 

Глобальний ринок освітніх послуг офіційно почав функціонувати після 
того, як Світова організація торгівлі розширила перелік послуг, торгівля котрими 
здійснюється відповідно до GATS (General Agreement on Trade in Services), 
включивши окрему категорію «послуги в галузі науки і освіти»1. Зазначене 
зумовило оперування такими поняттями, як ринок освітніх послуг, експорт-
імпорт освітніх послуг, маркетинг освітніх послуг, бізнес-освіта та ін. Надання 
цих послуг стало вважатися фактором суспільного й економічного розвитку, а 
отже, й прибутковим бізнесом. Це призвело до посилення конкуренції між 
закладами освіти та зростання попиту на якісну вищу освіту. 

За даними ЮНЕСКО у 2017 р. кількість міжнародних студентів у світі 
становила 5,3 млн осіб, тимчасом як у 2000 р. їх налічувалося близько 2 млн 
осіб2. На рис. 1.1 відображено динаміку чисельності студентів, котрі здобували 
вищу освіту за межами своєї країни у 2000 р., а також упродовж 2011–2017 рр. 
Очевидно, що їх чисельність має тенденцію до подальшого зростання. 

 

 
Рис. 1.1. Динаміка чисельності студентів-іноземців у 2000, 2011–2017 рр. 

Складено за Migration Data Portal. URL: https://migrationdataportal.org/. 
 

Сьогодні найпоширенішим інструментом визначення престижності й 
конкурентоспроможності закладу освіти є складання міжнародних рейтингів. 
Серед найбільш впливових із них – QS World University Rankings, The Times 
Higher Education World University Rankings та QS Higher Education System 
Rankings. Розглянемо результати такого дослідження детальніше. 
                                                            
1 The World Trade Report 2017 / World Trade Organization. 2017. URL: http://onlinebookshop.wto.org. 
2 UNESCO, 2019. URL: http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?queryid=172. 
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Для оцінювання найефективнішої системи вищої освіти в регіональному 
розрізі використовується QS Higher Education System Rankings. Це дослідження 
проводиться кожних два роки, в результаті формується рейтинг 50 країн, які 
мають найкращі показники якості вищої освіти та ефективності роботи 
університетів. Процес оцінки передбачає врахування чотирьох основних 
показників, таких як ефективність системи вищої освіти (25 %), доступність 
якісної освіти (25 %), оцінка роботи провідної освітньої установи (25 %), вплив 
національних інвестицій (25 %)3. 

У табл. 1.1 наведено результати QS Higher Education System Rankings у 
2016 і 2018 рр. Протягом цих років топ-10 країн залишалися незмінними: США, 
Велика Британія, Австралія, Німеччина, Канада, Франція, Нідерланди, Китай, 
Південна Корея та Японія. В межах десятки лідерів у 2018 р. Австралія 
поліпшила свої результати порівняно з 2016 р. і піднялася на одну позицію, 
випередивши Німеччину. 

 
Таблиця 1.1 

Рейтинг країн із найкращими показниками якості вищої освіти  
за результатами QS Higher Education System Rankings у 2016 і 2018 рр. 

QS Higher Education 
System Rankings 2016 

Позиція в 
рейтингу 

QS Higher Education 
System Rankings 2018 

США 1 США 
Велика Британія 2 Велика Британія 

Німеччина  3 Австралія 
Австралія 4 Німеччина 

Канада 5 Канада 
Франція 6 Франція 

Нідерланди 7 Нідерланди 
Китай  8 Китай  

Південна Корея 9 Південна Корея 
Японія 10 Японія 

Складено за QS Higher Education System Rankings за 2016 та 2018 рр. 
 
За даними проєкту «Atlas»4, котрий вивчав освіту в контексті країни – 

реципієнта іноземних студентів, у 2018 р. лідирували США, Велика Британія, 
Китай, Австралія, Канада, Франція, Росія й Німеччина. Цікаво, що у 2001 р. до 
першої вісімки на міжнародному ринку освітніх послуг входили також п’ять із 
цих країн – США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Австралія, однак також 
високий рейтинг мали Японія, Іспанія та Бельгія (рис. 1.2). 

 

                                                            
3 QS Higher Education System Rankings. URL: https://www.topuniversities.com/system-strength-rankings/2018. 
4 Global Mobility Trends. Project Atlas. 2018. 
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Рис. 1.2. ТОП-8 країн – реципієнтів іноземних студентів у 2001 і 2018 рр. 

Побудовано за: Global Mobility Trends. Project Atlas. 2018. 
 

QS World University Rankings – це рейтинг найкращих університетів світу 
за версією британської консалтингової компанії «Quacquarelli Symonds» (QS). 
Оцінка університетів проводиться за такими шістьма ключовими показниками: 
академічна репутація (40 %), репутація серед роботодавців (10 %), відношення 
викладацького складу факультету до чисельності студентів (20 %), кількість 
цитувань (20 %), частка іноземних викладачів / частка іноземних студентів 
(5 % / 5 %)5. У результаті формується рейтинг 1000 найкращих університетів 
світу. Зауважимо, що лідерами QS World University Rankings 2020 стали три ЗВО 
із США, а саме Массачусетський технологічний інститут, Стенфордський і 
Гарвардський університети. 

The Times Higher Education World University Rankings – це рейтинг 
найкращих університетів світу за версією журналу «The Times Higher Education». 
До цього рейтингу за 2020 р. увійшли майже 1400 ЗВО із 92 країн. Оцінювання 
передбачало врахування 13 основних показників ефективності роботи 
університету за такими п’ятьма напрямами: навчання – 30 %, дослідження – 
30 %, цитування – 30 %, міжнародний зв’язок – 7,5 % та дохід – 2,5 %6. 
Відповідно до його результатів, першу сходинку в рейтингу посів Оксфордський 

                                                            
5 QS World University Rankings. URL: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-
rankings/2020. 
6 The Times Higher Education World University Rankings. URL: https://www.timeshighereducation.com/world-
university-rankings/2020/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats. 
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університет (Велика Британія), другу – Каліфорнійський технологічний інститут 
(США), третю – Кембриджський університет (Велика Британія). 

У табл. 1.2 наведено рейтинг ЗВО згідно з результатами досліджень, 
виконаних QS World University Rankings 2020 і The Times Higher Education World 
University Rankings 2020.  

Таблиця 1.2 
Рейтинг найкращих університетів світу за результатами QS World 

University Rankings 2020 і The Times Higher Education World University 
Rankings 2020 

QS World University Rankings 2020 Позиція в 
рейтингу 

Times Higher Education World 
University Rankings 2020 

Массачусетський технологічний 
інститут (Massachusetts Institute of 

Technology), США 
1 

Оксфордський університет 
(University of Oxford), Велика 

Британія 
Стенфордський університет 
(Stanford University), США 2 

Каліфорнійський технологічний 
інститут (California Institute of 

Technology), США 
Гарвардський університет (Harvard 

University), США 3 
Кембриджський університет 

(University of Cambridge), Велика 
Британія 

Оксфордський університет 
(University of Oxford), Велика 

Британія 
4 

Стенфордський університет 
(Stanford University), США 

Каліфорнійський технологічний 
інститут (California Institute of 

Technology), США 
5 

Массачусетський технологічний 
інститут (Massachusetts Institute of 

Technology), США 
Швейцарська вища технічна школа 
Цюриха (Swiss Federal Institute of 

Technology Zurich), Швейцарія 
6 

Принстонський університет 
(Princeton University), США 

Кембриджський університет 
(University of Cambridge), Велика 

Британія 
7 

Гарвардський університет (Harvard 
University), США 

Університетський коледж Лондона 
(University College London, UCL), 

Велика Британія 
8 

Єльський університет (Yale 
University), США 

Імперський коледж Лондона 
(Imperial College London), Велика 

Британія 
9 

Чиказький університет 
(University of Chicago), США 

Чиказький університет 
(University of Chicago), США 10 

Імперський коледж Лондона 
(Imperial College London), Велика 

Британія 

Складено за QS World University Rankings. URL: https://www.topuniversities.com/university-
rankings/world-university-rankings/2020; The Times Higher Education World University Rankings. 
URL: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-
ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats. 

 
Оскільки при складанні цих рейтингів використовувалася різна 

методологія оцінки закладів освіти, результати проведених досліджень дещо 
відмінні. Так, вісім університетів увійшли до першої десятки обох міжнародних 
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рейтингів. Однак доповнили топ-10 QS World University Rankings 2020 
Швейцарська вища технічна школа Цюриха (Швейцарія) та Університетський 
коледж Лондона (Велика Британія), а The Times Higher Education World 
University Rankings 2020 – два університети зі США – Принстонський і Єльський. 

Зауважимо, що в цих рейтингах представлені й українські ЗВО. Зокрема, 
до QS World University Rankings 2020 увійшли Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна (491), Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка (541–550), Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут» (651–700), Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (701–750), 
Сумський державний університет (701–750), Національний університет 
«Львівська політехніка» (751–800). 

За версією The Times Higher Education World University Rankings 2020, 
найкращими українськими ЗВО є: Національний університет «Львівська 
політехніка» (801–1000), Львівський національний університет імені Івана 
Франка (1001+), Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут» (1001+), Сумський державний університет (1001+), 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1001+), 
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (1001+). 

Зауважимо, що для вітчизняних ЗВО включення в QS World University 
Rankings, The Times Higher Education World University Rankings та Academic 
Ranking of World Universities є питанням не лише престижу, а й кращого 
матеріального забезпечення: за результатами міжнародних рейтингів 2020 р. 
п’ять вітчизняних університетів отримали додаткове фінансування7. 

Україна теж потрапила до QS Higher Education System Rankings, 
увійшовши до топ-50 країн: у 2018 р. вона піднялася на 44-у позицію із 45-ї, на 
котрій перебувала у 2016 р. 

Наявність вітчизняних ЗВО в системі міжнародних рейтингів свідчить про 
те, що Україна та її система освіти представлена у світовому освітньому 
просторі, тож наші освітні послуги користуються певним попитом серед 
іноземних студентів. Подальший розвиток цього напряму потребує прийняття 
рішень на основі детального аналізу особливостей освітнього маркетингу 
ближніх країн-конкурентів, модернізації освітньої політики щодо залучення 
студентів-іноземців із урахуванням дій конкурентів, створення для їх навчання й 
проживання в Україні більш доступних і комфортних умов. 

Для підвищення конкурентоспроможності європейських країн на 
глобальному ринку освітніх послуг було створено спільні стандарти якості 
освіти, що спрощують процедуру визнання дипломів та зарахування оцінок, 
отриманих у ЗВО інших країн. 

                                                            
7 Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/bilshe-groshej-silnishim-mon-opublikuvalo-
rozpodil-derzhfinansuvannya-universitetiv-u-2020-roci. 
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Регулярний моніторинг, перегляд і оновлення освітніх програм включають 
оцінювання:  

 змісту програми у світлі останніх досліджень у певній галузі знань, 
гарантуючи, що програма відповідає сучасним вимогам; 

 потреб суспільства, які змінюються;  
 навчального навантаження студентів, їхніх досягнень та завершення 

освітньої програми;  
 ефективності процедур оцінювання студентів;  
 очікувань, потреб і задоволення студентів стосовно програми; 
 навчального середовища й послуг із підтримки студентів, а також їх 

відповідність меті програми8. 
Потреба у прийнятті спільних стандартів оцінювання якості освіти в 

рамках Європейського простору вищої освіти зумовлена високою мобільністю 
робочої сили та необхідністю створення спільних підходів до визнання дипломів, 
отриманих у різних країнах. Стандарти передбачають як внутрішнє, так і 
зовнішнє оцінювання якості.  

Таким чином, ESG є основою реалізації оцінки якості в Європейському 
просторі вищої освіти, міністерства, що відповідають за вищу освіту, 
використовують їх для розроблення національних підходів до її оцінювання. Для 
зовнішнього контролю якості вищої освіти створюються національні агенції з 
оцінювання якості освіти, котрі зазвичай проходять акредитацію в ENQA, що дає 
змогу підвищити рівень транскордонного визнання дипломів, полегшує 
академічну мобільність, спрощує зарахування прослуханих дисциплін. 

Процедура зовнішнього оцінювання якості стає дедалі складнішою. Наразі 
агенції проводять оцінку кожної окремої програми, кластерну оцінку, аудит 
систем якості, перегляд окремих факультетів і ЗВО загалом тощо. Попри значні 
напрацювання в цій сфері, в процесі оцінки якості, особливо коли йдеться про 
його узгодженість між агенціями різних країн, продовжують виникати проблеми. 
Основною з них залишається незгода щодо того, що саме вважати якістю. Серед 
часто застосовуваних критеріїв – високий рівень, відповідність пороговим 
значенням, потенціал до трансформації, відповідність меті, транспарентність і 
відповідальність. Іноді національні агенції змушені змінювати критерії на 
вимогу своїх урядів. Як наслідок, у багатьох країнах процедурні зміни або 
реорганізація агенцій відбуваються перманентно. Найпопулярнішими 
критеріями оцінки на сьогодні є: якість викладання й навчання, інституційні 
ризики та працевлаштування випускників9. 

На думку експертів, особливо представників міжнародних організацій, 
агенції не завжди враховують усі важливі аспекти, а окремі показники дуже 
важко вимірювати кількісно. Так, майже неможливо кількісно виміряти 
довгострокові наслідки зовнішнього оцінювання якості. Тому єдиним шляхом є 
поступова розбудова культури якості інститутів шляхом постійної взаємодії 
                                                            
8 Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/bilshe-groshej-silnishim-mon-opublikuvalo-
rozpodil-derzhfinansuvannya-universitetiv-u-2020-roci. 
9 Policy Brief 2020. External Quality Assurance Activities within and beyond the EHEA. June 2020. URL: 
https://www.eqar.eu/assets/uploads/2020/07/PolicyBrief_EQA_WithinandBeyondEHEA.pdf. 
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внутрішньої та зовнішньої її оцінок. Дуже часто цього не відбувається з 
політичних причин. 

За ступенем імплементації основних компонентів зовнішнього оцінювання 
якості згідно з ESG у рамках Європейського простору вищої освіти 
виокремлюють чотири основні групи країн. 

Перша група включає країни, що мають високорозвинену, повністю 
функціональну систему оцінювання якості, за якої кожен ЗВО постійно й 
регулярно проходить процедуру зовнішнього оцінювання з боку агентства, котре 
успішно дотримується ESG шляхом реєстрації в Європейському реєстрі гарантії 
якості EQAR. До цієї групи відносять Вірменію, Австрію, Бельгію, Болгарію, 
Хорватію, Кіпр, Данію, Естонію, Фінляндію, Францію, Грузію, Німеччину, 
Угорщину, Ірландію, Казахстан, Латвію, Ліхтенштейн, Литву, Люксембург, 
Нідерланди, Норвегію, Польщу, Португалію, Румунію, Словенію, Іспанію, 
Швейцарію, Велику Британію. Як бачимо, цей перелік включає не лише 
розвинуті країни, де розташовані загальновідомі університети з давньою 
історією, а й країни Центральної та Східної Європи, котрі тільки нещодавно 
приєдналися до конкурентного ринку освітніх послуг10. 

Наприклад, Велика Британія приєдналася до EQAR у 2014 р. Зовнішнє 
оцінювання якості освіти в ній відбувається на рівні ЗВО, при цьому вони не 
можуть обирати агенцію, що їх оцінюватиме, це регулюється на законодавчому 
рівні. Водночас за наявності спільних освітніх програм університети можуть 
застосовувати так званий Європейський підхід (повна назва: Європейський 
підхід до забезпечення якості спільних програм). Всі ЗВО, котрі пройшли 
акредитацію у відповідній агенції, можуть встановлювати власний зразок 
дипломів згідно з національним законодавством11. 

У свою чергу, Польща є членом EQAR з 2008 р. До ЗВО в цій країні 
відносять два типи інституцій – університетські й неуніверситетські. Протягом 
2012–2016 рр. оцінка здійснювалася на рівні університетів, однак після внесення 
відповідних змін до Закону про вищу освіту запроваджено критерії оцінки на 
рівні окремих освітніх програм, що створюють загальний академічний і 
практично орієнтований профіль. У результаті можна отримати один із чотирьох 
рівнів: бездоганний (дійсний 8 років), позитивний (на 6 років), умовний (із датою 
наступної переоцінки) та негативний. ЗВО може самостійно обирати агентство 
для зовнішнього оцінювання за умови, що воно входить до EQAR. Для відкриття 
аспірантури й докторантури також необхідно проходити зовнішнє оцінювання. 
Іноземні університети можуть відкривати філіали в Польщі в разі проходження 
акредитації в будь-якому агентстві, зареєстрованому в EQAR. При оцінюванні 
спільних освітніх програм може застосовуватись Європейський підхід12. 

Серед скандинавських країн до цієї групи належить Норвегія, що є членом 
EQAR із 2008 р. Вищу освіту можна здобути в університетах, спеціалізованих 
університетських закладах, університетських коледжах, університетських 
коледжах мистецтв, інших публічних університетських коледжах, не підзвітних 
                                                            
10 EQAR. (n. d.). QA in Europe. URL: https://www.eqar.eu/kb/external-qa-activities/. 
11 EQAR. (n. d.). Country information. United Kingdom. URL: https://www.eqar.eu/kb/country-information/country/?id=183. 
12 EQAR. (n. d.). Country information. Poland. URL: https://www.eqar.eu/kb/country-information/country/?id=138. 
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Міністерству освіти та науки, й приватних ЗВО. Система вищої освіти 
складається із трьох циклів, за винятком окремих коротких програм. У 2010 р. 
було законодавчо визначено основні принципи оцінювання та розвитку якості 
вищої і професійної освіти. На початковому етапі університети й коледжі 
проходять акредитацію на інституційному рівні та здобувають право видавати 
дипломи національного зразка. Після цього університети і спеціалізовані 
університетські заклади мають право на самоакредитацію окремих освітніх 
програм. Університетські коледжі наділені правом на самоакредитацію 
бакалаврських програм, але повинні проходити зовнішню акредитацію для 
магістерських програм та аспірантури. Університетські коледжі, що не мають 
акредитації на інституційному рівні, мають проводити її щодо кожної освітньої 
програми окремо. Зовнішня акредитація на рівні ЗВО здійснюється раз на вісім 
років. Заклади вищої освіти не обирають агентство, яке їх оцінюватиме, 
самостійно. Європейський підхід при оцінці спільних програм можуть вико-
ристовувати лише ті ЗВО, що не повинні акредитувати кожну програму окремо13. 

Друга група включає країни, що мають повністю функціональну систему 
оцінювання якості, проте регулярну процедуру зовнішнього оцінювання з боку 
агентства, котре успішно дотримується ESG шляхом реєстрації в Європейському 
реєстрі гарантії якості EQAR, проходять лише окремі ЗВО. До цієї групи 
належать Чехія, Греція, Ватикан, Ісландія, Італія, Молдова, Чорногорія, Росія, 
Сербія, Словаччина, Швеція, Туреччина14. 

Наприклад, Італія приєдналася до EQAR тільки у 2018 р. Вищу освіту в цій 
країні можна здобути в університетах (включаючи політехнічні), мистецьких і 
музичних ЗВО, вищих школах мов, вищих технічних закладах. Оцінювання 
якості освіти проводиться на двох рівнях: внутрішньому (виконують самі ЗВО) 
та зовнішньому (здійснює національне агентство забезпечення якості освіти). 
Національна система зовнішнього оцінювання була запроваджена у 2013 р. (зі 
змінами у 2016 р.) та передбачає акредитацію: 1) на рівні ЗВО, котра проводиться 
раз на п’ять років; 2) на рівні програм, раз на три роки. Європейський підхід до 
спільних програм у країні не застосовується15. 

Швеція взагалі не є членом EQAR, хоча й використовує визначені 
Стандарти. Вищу освіту в країні можна здобути в державних університетах і 
університетських коледжах, а також у окремих приватних ЗВО, що отримали 
відповідну акредитацію. Всі заклади вищої освіти проходять зовнішнє 
оцінювання на рівні інституцій та окрему оцінку кожної програми. Цим 
займається виключно національне агентство, тому при оцінювання спільних 
програм Європейський підхід використовувати не можна16. 

Чехія приєдналася до EQAR у 2013 р. ЗВО в цій країні можуть бути 
публічними, державними та приватними. Згідно із Законом про вищу освіту, ЗВО 
можуть бути університетського (пропонують освітні програми на всіх трьох 
рівнях вищої освіти) й неуніверситетського (пропонують переважно 
                                                            
13 EQAR. (n. d.). Country information. Norway. URL: https://www.eqar.eu/kb/country-information/country/?id=129. 
14 EQAR. (n. d.). Country information. URL: https://www.eqar.eu/kb/country-information/. 
15 EQAR. (n. d.). Country information. Italy. URL: https://www.eqar.eu/kb/country-information/country/?id=82. 
16 EQAR. (n. d.). Country information. Sweden. URL: https://www.eqar.eu/kb/country-information/country/?id=166. 
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бакалаврські програми) типу. Кожний ЗВО повинен мати власну систему 
внутрішньої оцінки якості. Зовнішнє оцінювання закладів вищої освіти та 
освітніх програм, які вони пропонують, проводиться Акредитаційною комісією 
Чеської Республіки. Акредитація освітніх програм здійснюється на період до 
10 років (у разі відмови від неї наступна спроба можлива тільки через два роки), 
ЗВО – на 5 (якщо це повторна спроба) або 10 років. У разі проведення її за 
окремою галуззю знань ЗВО може самостійно відкривати окремі освітні 
програми в межах цієї галузі. ЗВО може пройти акредитацію в іноземному 
агентстві, що входить до EQAR, проте її результати мають бути затверджені 
Акредитаційною комісією на національному рівні. При оцінюванні спільних 
програм Європейський підхід застосовувати не можна17. 

Третя група включає країни, де діє національна система забезпечення 
якості освіти, але вона ще не повністю відповідає ESG. До цієї групи належать 
Албанія, Андорра, Азербайджан, Боснія та Герцеговина, Мальта, Північна 
Македонія, Україна18. 

Зокрема, Азербайджан приєднався до EQAR у 2015 р. Вищу освіту в цій 
країні можна здобути в державних чи приватних ЗВО, що підзвітні Міністерству 
освіти та іншим наглядовим органам. Кожен ЗВО повинен отримати дозвіл на 
надання освітніх послуг. Рішення про акредитацію приймає Акредитаційна рада, 
яку очолює міністр освіти, на підставі визначених вимог і критеріїв. Вона 
проводиться раз на п’ять або три роки (у випадку іноземних ЗВО). Заклади вищої 
освіти не можуть обирати агентство з переліку EQAR та використовувати 
Європейський підхід до спільних програм19. 

Четверта група включає країни, де взагалі немає системи гарантування 
якості освіти. Наразі до цієї групи належить лише Білорусь. 

Кінцевою метою універсального запровадження ESG є загальне визнання 
агентств гарантування якості освіти, що входять до EQAR, у всіх країнах 
Європейського простору вищої освіти, щоб ЗВО могли вільно обирати агентство 
на власний розсуд серед акредитованих. Вважається, що це дасть змогу 
підвищити рівень визнання національних дипломів і кваліфікацій у інших 
країнах, а також створити європейський вимір гарантування якості. Наразі 
ступінь визнання іноземних агентств у країнах Європи є різним. Виокремлюють 
три основні групи країн: 

1. Країни, що визнають агентства, зареєстровані в EQAR, частиною 
національних вимог до зовнішнього забезпечення якості освіти. До цієї групи 
належать Вірменія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Кіпр, Фінляндія, Німеччина, 
Угорщина, Казахстан, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Молдова, 
Польща, Румунія, Словаччина, Швейцарія, Україна. 

2. Країни, які визнають окремі іноземні агентства, але мають власні вимоги 
та критерії до них. До цієї групи входять Албанія, Чехія, Данія, Естонія, Франція, 
Грузія, Мальта, Чорногорія, Нідерланди, Португалія, Туреччина. 
                                                            
17 EQAR. (n. d.). Country information. Czech Republic. URL: https://www.eqar.eu/kb/country-information/country/ 
?id=46. 
18 EQAR. (n. d.). Country information. URL: https://www.eqar.eu/kb/country-information/. 
19 EQAR. (n. d.). Country information. Azerbaijan. URL: https://www.eqar.eu/kb/country-information/country/?id=11. 



15 

3. Країни, що не визнають іноземні агентства частиною національної 
системи зовнішнього гарантування якості освіти. До цієї групи належать 
Андорра, Азербайджан, Білорусь, Боснія та Герцеговина, Хорватія, Греція, 
Ватикан, Ісландія, Ірландія, Північна Македонія, Норвегія, Росія, Сербія, 
Словенія, Іспанія, Швеція, Велика Британія20. 

Варто зауважити, що визнання іноземних агентств у національній системі 
не є основним критерієм поділу країн на групи за ступенем імплементації ESG. 

Останнім часом у Європейському просторі вищої освіти дедалі більшої 
популярності набувають спільні програми, над створенням яких працюють ЗВО 
з різних країн. Вони покликані стимулювати мобільність студентів і викладачів, 
сприяти обміну досвідом та налагодженню довгострокових зв’язків для 
підвищення якості пропонованих освітніх програм. Однією з умов існування 
таких програм є видача спільного чи подвійного диплома. Однак на шляху їх 
реалізації є серйозні перешкоди, особливо питання визнання й оцінювання 
якості, оскільки в різних країнах залишаються власні умови акредитації та 
критерії визнання, котрі іноді можуть конфліктувати між собою. Тому було 
започатковано Європейський підхід до забезпечення якості спільних програм, 
який визначає загальні стандарти на основі критеріїв, що не враховують 
національні стандарти. Він застосовується в разі, якщо: 

а) ЗВО, котрі розробляють спільну програму, потребують зовнішнього 
оцінювання якості на рівні освітніх програм; у цьому випадку для подальшого 
оцінювання слід обрати відповідне агентство зі списку EQAR;  

б) обране агентство, керуючись частинами В і С Стандартів, проводить 
одне оцінювання чи акредитацію всієї спільної програми, результати якого 
визнаються в усіх країнах Європейського простору вищої освіти (ЕНЕА), а також 
на національному рівні в тих державах, де пропонується ця програма; 

в) додаткове оцінювання чи акредитація не потрібні. До спільної програми 
можуть долучатися ЗВО країн, котрі не є членами ЕНЕА, однак ці ЗВО повинні 
самостійно переконатися, що результати такої акредитації будуть визнані в їхній 
країні21. 

Наразі країни Європи перебувають на різних етапах імплементації 
Європейського підходу. Їх можна згрупувати таким чином: 

1) країни, де такий підхід можуть застосовувати всі ЗВО, а саме: Вірменія, 
Бельгія, Болгарія, Данія, Фінляндія, Угорщина, Казахстан, Ліхтенштейн, Литва, 
Мальта, Молдова, Нідерланди, Польща, Швейцарія, Велика Британія; 

2) країни, де його можуть використовувати тільки певні ЗВО або 
встановлено особливі вимоги до його застосування, а саме: Австрія, Боснія та 
Герцеговина, Кіпр, Естонія, Франція, Грузія, Німеччина, Ірландія, Люксембург, 
Норвегія, Португалія, Росія, Сербія, Словенія, Іспанія; 

3) країни, де не можна застосовувати зазначений підхід, а саме: Албанія, 
Андорра, Азербайджан, Білорусь, Хорватія, Чехія, Греція, Ватикан, Ісландія, 

                                                            
20 EQAR. (n. d.). Country information. URL: https://www.eqar.eu/kb/country-information/. 
21 EQAR. (n. d.). European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes Application. URL: https://www.eqar.eu/ 
kb/joint-programmes/application/. 
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Італія, Латвія, Чорногорія, Північна Македонія, Румунія, Словаччина, Швеція, 
Туреччина, Україна22. 

Отже, можна зробити висновок, що наразі країни не поспішають 
відмовлятися від встановлення національних критеріїв акредитації освітніх 
програм, тож прогрес у цьому напрямі є доволі повільним. 

Починаючи з 2014 р. спостерігається поступове зростання кількості 
агентств забезпечення якості освіти, що входять до EQAR (рис. 1.3). 

 

 
Рис. 1.3. Кількість агентств забезпечення якості освіти, зареєстрованих  

у EQAR, у 2014–2019 рр. 
Побудовано за: External QA activities in line with the ESG. URL: https://www.eqar.eu/kb/ 
external-qa-activities/#some-key-take-aways-from-the-policy-brief. 

 
Також відзначається певне зростання кількості виконаних оцінок 

запропонованих програм, ЗВО як установ і спільних програм (рис. 1.4). 

 
Рис. 1.4. Кількість оцінок, що проведені агентствами забезпечення якості 

освіти, зареєстрованими в EQAR, у 2014–2019 рр. 
Побудовано за: External QA activities in line with the ESG. URL: https://www.eqar.eu/kb/ 
external-qa-activities/#some-key-take-aways-from-the-policy-brief. 

                                                            
22 EQAR. (n. d.). National Implementation of the European Approach. URL: https://www.eqar.eu/kb/joint-
programmes/national-implementation/. 
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Переважна більшість оцінок здійснювалася на рівні окремих освітніх 
програм, між тим частка оцінок на рівні ЗВО та спільних програм залишалася 
стабільно низькою. Це свідчить про перехід переважної частини країн ЕНЕА до 
більш індивідуалізованого підходу і про зменшення автономії ЗВО в певних 
країнах. 

 
 

1.2. Аналіз ринку послуг вищої освіти для іноземних студентів в основних 
країнах-конкурентах 

 
Огляд українського ринку освітніх послуг для іноземних студентів дає 

змогу назвати країни, котрі є конкурентами України щодо здобуття вищої освіти. 
Це Китай, Філіппіни, Румунія, Молдова, Казахстан. Визначити конкурентні 
переваги/недоліки здобуття вищої освіти в цих країнах можна за допомогою:  

- загальної характеристики системи вищої освіти;  
- дослідження особливостей ринку освітніх послуг (загальна кількість 

ЗВО, їх число в міжнародних рейтингах, чисельність іноземних студентів та ін.); 
- вибірки найкращих ЗВО країни, котрі можуть бути привабливими для 

іноземних студентів; 
- з’ясування наявності в країні «освітніх посередників»; 
- виявленню плюсів і мінусів навчання іноземних студентів (вартість 

навчання, умови зарахування, легалізація документів про освіту, можливість 
працювати під час навчання тощо). 
 
 

Китайська Народна Республіка 
 

У Китайській Народній Республіці (КНР) найбільша у світі система освіти. 
Вона складається з бакалаврату (4 роки), магістратури (2–3 роки) та аспірантури 
(3–4 роки). В червні 2019 р. у КНР налічувалося 10,31 млн студентів, які 
складали Національний іспит з вищої освіти (Gaokao) для вступу до ЗВО. Цей 
іспит вважається найважливішим у житті студента, оскільки визначає, чи буде 
він навчатися в університеті23. Щорічно Міністерство освіти КНР видає перелік 
ЗВО, котрим дозволено приймати іноземних студентів для клінічних медичних 
програм англійською мовою, та рейтинги зарахування в Китаї. Це шестирічна 
програма, включаючи однорічне стажування24. 

За даними Міністерства освіти КНР, у 2018 р. у країні навчалися 
492 185 іноземних студентів25. Тут понад 2600 університетів і коледжів. Тоді як 
мільйонам китайських абітурієнтів щороку відмовляють у вступі до ЗВО, часто 
через обмеженість місць26, іноземні студенти отримують пільги при вступі й 

                                                            
23 Higher Education in China. URL: https://www.chinaeducenter.com/en/cedu/hedu.php. 
24 Guidelines for Indian students wishing to study in China. URL: https://www.eoibeijing.gov.in/guideline-for-indian.php. 
25 China Education Center. URL: https://www.chinaeducenter.com/en/cedu.php. 
26 Tertiary Education at a Glance: China. URL: https://www.researchgate.net/publication/321648211_ 
Tertiary_Education_at_a_Glance_China. 
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комфортніші умови проживання. Крім того, для таких студентів ЗВО КНР кожен 
рік надають сотні програм та грантів. Адже чим більше студентів із інших країн, 
тим вищий рейтинг університету. Співпраця ЗВО з іншими країнами в Китаї 
вважається важливою для розвитку бізнесу на світових ринках, поліпшення 
міжнародних відносин й популяризації національної культури27. 

Понад 50 % іноземних студентів приїжджають до КНР із ближніх сусідніх 
країн, таких як Південна Корея, Таїланд і РФ. У 2016 р. частка тільки приїжджих 
із Південної Кореї становила майже 16 % чисельності всіх іноземних студентів у 
Китаї. Країна є другим за популярністю міжнародним напрямком для 
африканських студентів (61 594 особи у 2016 р.) після Франції, де їх понад 
95 000. Для порівняння: США щороку приймають близько 40 000 африканських 
студентів. Результати опитувань, проведених Stellenbosch University’s Center for 
Chinese Studies, свідчать, що студенти з Африки найчастіше обирають 
економічні та наукові програми28. 

Станом на 2018 р. у ЗВО КНР навчалося 492 185 осіб із понад 196 країн 
світу, зокрема: Південної Кореї – 50 600 осіб, Таїланду – 28 608, Пакистану – 
28 023, Індії – 23 198, США – 20 996, Росії – 19 239, Індонезії – 15 050, Лаосу – 
14 645, Японії – 14 230, Казахстану – 11 784, В’єтнаму – 11 299, Бангладеш – 
10 735, Франції – 10 695, Монголії – 10 158, Малайзії – 9 479 осіб29. Переважна 
частина іноземних студентів (трохи більше ніж 87 %) самі фінансують своє 
навчання, однак близько 63 000 осіб отримують стипендії від уряду КНР30. 

Понад 50 ЗВО Китаю входять до 500 найкращих університетів світу. Два 
китайських університети, розташовані в Пекіні, стабільно потрапляють до 
перших кількох десятків світового рейтингу. Дев’ять найавторитетніших ЗВО 
об’єдналися в окрему групу, що дістала назву «Ліга С9». Зазначене об’єднання 
подібне до американської Ліги плюща та британського альянсу «Рассел». До 
Ліги С9 входять: Пекінський університет, Шанхайський університет транспорту, 
Фуданьський університет, Харбінський політехнічний університет, 
Наньцзінський університет, Університет Цінхуа, Науково-технічний університет 
Китаю, Чжецзянський університет і Сіанський транспортний університет31. Ці 
університети мають не лише високий рейтинг: усі їхні наукові дослідження й 
технічні розробки фінансуються державою. Створення Ліги С9 мало на меті 
об’єднати наукові ресурси та спільно сприяти підтриманню високого рівня 
національної освіти. Відповідно, будь-який університет групи може 
запропонувати кращі умови для навчання в КНР32. 

Кількість установ, розташованих у материковому Китаї, в QS World 
University Rankings неухильно зростає, з 30-и у 2016 р. до 37-и у 2018 р. і 42-х у 

                                                            
27 China Campus Network. URL: https://chinacampus.ru/blog_articles/obrazovanie-v-kitae. 
28 Is China both a source and hub for international students? URL: https://chinapower.csis.org/china-international-
students/. 
29 Statistical report on international students in China for 2018. URL: http://en.moe.gov.cn/documents/reports/ 
201904/t20190418_378692.html. 
30 China’s foreign enrolment growth flattened out in 2018. URL: https://monitor.icef.com/2019/04/chinas-foreign-
enrolment-growth-flattened-out-in-2018/. 
31 China’s Ivy League：C9 League. URL: http://en.people.cn/203691/7822275.html. 
32 China Campus Network. URL: https://chinacampus.ru/blog_articles/obrazovanie-v-kitae. 
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2020 р. Порівняно із середнім показником у світі, загальна ефективність ЗВО в 
материковому Китаї значно підвищилась як за наявністю міжнародних 
викладачів, так і за часткою іноземних студентів33. 

У Китаї багато освітніх представництв – приватних агенцій, що 
займаються зарахуванням та допомогою міжнародним студентам при вступі до 
ЗВО країни. Середня вартість навчання в державних університетах КНР 
коливається в межах від 2500 до 10 000 дол. США за навчальний рік. Також 
можна знайти кілька програм без плати за навчання. Зазвичай їх пропонують 
університети інших країн (наприклад, Великої Британії, Німеччини, Данії), котрі 
мають кампуси в Китаї.  

Приватні університети, як правило, вимагають вищу плату за навчання. 
Хоча вартість більшості курсів становить менш ніж 30 000 дол. США на рік, 
окремі програми MBA (Master of Business Administration) коштують понад 
40 000 дол. Ці витрати можуть бути ще масштабнішими. Наприклад, плата за 
навчання в шанхайському Нью-Йоркському університет (NYU), створеному 
спільно зі Східно-китайським педагогічним університетом Шанхая, сягає понад 
50 000 дол. США на рік34. Утім, водночас є програми підтримки міжнародних 
студентів. 

Навчання в КНР проводиться англійською чи китайською мовами. Для 
вступу абітурієнту необхідно мати міжнародні сертифікати IELTS або 
TOEFL iBT, оскільки викладання дисциплін для іноземних студентів (а на 
багатьох заняттях і для китайських) ведеться англійською мовою. 

Для подання заявки на навчання у КНР іноземці можуть скористатися 
централізованим вебсайтом CUCAS (Китайська система вступу до університетів 
та коледжів) або звернутися безпосередньо до університету. Студенти з інших 
країн також можуть подати заявку на отримання стипендії уряду Китаю та знайти 
інформацію про це на тому самому вебсайті35. 

Перелік документів, котрі потрібні для вступу до більшості ЗВО в КНР, 
включає: резюме, рекомендаційні листи від учителів, вступне есе (розповідь 
абітурієнта про себе, труднощі, з якими він зіткнувся та які подолав), залікову 
книжку або табель (тобто документ, де вказано всі предмети, що ним вивчалися, 
оцінки та середній бал успішності), сертифікати TOEFL чи IELTS (якщо 
абітурієнт вчився в англомовній країні протягом певного часу або народилися й 
виріс у такій країні, йому можуть дозволити не надавати цей сертифікат), а 
також, якщо курс китайською мовою, сертифікати про знання цієї мови, 
документи про складення іспитів, наприклад ACT, SAT, GMAT, GRE, MCAT 
(залежно від ступеня, на котрий подаються документи). До того ж кожний 
університет може висувати додаткові вимоги36. 

Потрібні також паспорт, фотографії на нього, довідка про стан здоров’я, 
довідка про несудимість (або відсутність кримінальної історії), гарантійний лист 
                                                            
33 The Rise of Chinese Higher Education Institutions in Global Rankings. URL: https://www.qs.com/rise-chinese-higher-
education-institutions-global-rankings/. 
34 Study Abroad in China. URL: https://www.mastersportal.com/articles/1587/study-abroad-in-china-all-you-need-to-
know-about-tuition-and-living-costs.html. 
35 Study in Mainland China. URL: https://www.topuniversities.com/where-to-study/asia/china/guide#tab=2. 
36 How to Apply to Universities in China. URL: https://uscollegeinternational.com/2018/09/22/apply-universities-china/. 
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(від батьків чи опікуна, що вони беруть на себе відповідальність за дотримання 
студентом правил університету й законів КНР із наведенням доказів, що студент 
фінансово спроможний). Зазвичай у кожному ЗВО є відділ по роботі з 
міжнародними студентами. 

Іноземці живуть у комфортніших умовах, ніж китайці. В кампусі будь-
якого великого університету для них передбачені окремі гуртожитки, котрі 
переважно новіші, обладнані всією необхідною технікою, а кімнати в них 
розраховані на меншу кількість людей37. 

Міжнародні студенти в КНР зобов’язані придбати страховку – як медичну, 
так і від нещасних випадків (це можна зробити до або після прибуття в країну). 
Ті з них, хто живе в Китаї довше шести місяців, повинні бути охоплені медичним 
страхуванням на час перебування в країні. А іноземцям, які навчаються в там 
понад рік (віза Х1), необхідно пройти медичний огляд у державній лікарні за 
місяць до виїзду. Якщо обстеження здійснюється в приватній лікарні, студент 
мусить завірити посвідчення нотаріально38. 

Після того як студенту запропонували навчання в одному із ЗВО КНР, 
йому потрібно звернутися до місцевого китайського посольства та подати заяву 
на отримання візи відповідно до терміну перебування. Для в’їзду на півроку й 
більше знадобиться навчальна віза (X1), менш ніж на півроку – X2. Якщо студент 
не отримає своєчасно пакет документів для прийому, він може подати заяву на 
туристичну візу (L-візу) та переробити її на студентську по приїзді до Китаю39. 

Раніше міжнародні студенти не мали права працювати в КНР, але тепер їм 
дозволено проходити стажування доти, доки вони одержать дозвіл від свого 
університету40. Іноді допускається робота за сумісництвом чи стажування. 
Носіям англійської мови досить легко знайти роботу, пов’язану з її викладанням. 
Змінені правила роботи для іноземних випускників полегшують процедуру її 
отримання в Китаї. Згідно з новими положеннями Міністерства людських 
ресурсів, Міністерства соціального захисту, Міністерства закордонних справ і 
Міністерства освіти КНР, випускники з інших країн, що здобули ступінь магістра 
або вищий у Китаї, одразу мають право подавати документи на робочі візи 
протягом року, наступного за випускним. Аналогічним чином, такі випускники 
із визнаних зарубіжних університетів можуть шукати роботу в країні впродовж 
року після закінчення навчання. Щоб подати заявку на однорічну робочу візу, 
іноземні студенти повинні мати гарантоване працевлаштування в китайській 
компанії, котра працює в галузі, що відповідає їхньому ступеню, вимогам 
затребуваних у певній місцевості навичок, та пропонує зарплату, адаптовану до 
ринкових стандартів. Такі особи повинні бути старшими 18 років, мати середній 
бал 80 % чи вище й не мати судимості41. Для іноземців, які навчаються на 
медичних спеціальностях, передбачена можливість продовжити навчання в 
                                                            
37 China Campus Network. URL: https://chinacampus.ru/blog_articles/obrazovanie-v-kitae. 
38 China International Student Insurance. URL: https://www.internationalstudentinsurance.com/china-student-insurance/. 
39 Study in Mainland China. URL: https://www.topuniversities.com/where-to-study/asia/china/guide#tab=2. 
40 Working in China. URL: https://www.china-admissions.com/study-in-china-guide-for-international-students/working-
in-china/. 
41 How to get a job in China after graduation. URL: http://www.scholarshiproar.com/how-to-get-a-job-in-china-after-
graduation/. 
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інтернатурі, в т. ч. для студентів із інших країн, котрі не навчалися в КНР. Окрім 
того, вони можуть пройти практику в Китаї42. 

У табл. 1.3 відображено особливості процедури легалізації документів про 
освіту для іноземних студентів у КНР порівняно з Україною. Як видно, Україна 
має певні переваги щодо процесу легалізації таких документів перед Китаєм. 
 

Таблиця 1.3 
Особливості процедури легалізації документів про освіту для іноземних 

студентів в Україні та КНР 

ТОП-20 країн  
за походженням 

іноземних студентів  
в Україні 

Країна 
походження 
документа 

Легалізація в Україні Легалізація в Китаї 

1 Індія Апостиль 
 

Консульська 
легалізація 

2 Марокко 
3 Азербайджан 

4 Туркменістан
Не потребують 

додаткового 
засвідчення 

5 Нігерія Консульська 
легалізація 6 Єгипет 

7 Туреччина Апостиль 

8 Китай Консульська 
легалізація 

9 Ізраїль Апостиль 10 Грузія 

11 Йорданія Консульська 
легалізація 

12 Узбекистан 
Не потребують 

додаткового 
засвідчення 

13 Іран Консульська 
легалізація 

14 Гана Консульська 
легалізація 

15 Росія Апостиль 

16 Ліван Консульська 
легалізація 

17 Ірак Консульська 
легалізація 

18 Туніс Консульська 
легалізація 

19 Лівія Консульська 
легалізація 

20 Польща Апостиль 

Складено за: Hague Conference on Private International Law. URL: https://www.hcch.net/en/ 
instruments/conventions/status-table/?cid=41. 

                                                            
42 Internships in China. URL: https://www.britishcouncil.org/study-work-abroad/outside-uk/internships-china. 
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Отже, конкурентними перевагами навчання іноземних студентів у КНР 
TOEFL iBT є: наявність великої кількості ЗВО, що мають високі позиції в 
міжнародних рейтингах; сприятливі умови зарахування, оплати та проживання в 
країні; можливість державної підтримки за рахунок грантів і стипендій; значна 
частка програм англійською мовою; зручність подання документів; наявність у 
переважній більшості ЗВО спеціального відділу, що займається роботою з 
іноземними студентами; можливість працювати під час навчання. Крім того, 
студенти-медики мають можливість отримати медичну підготовку, навіть ті з 
них, хто здобув ступінь бакалавра й магістра з медицини в інших країнах. 
Водночас вартість навчання в Китаї не є низькою. 

 
 

Філіппіни 
 

Система вищої освіти Філіппін характеризується високою якістю, 
свідченням чого є рівень грамотності населення країни – 90 %43. Згідно з 
результатами міжнародного рейтингу QS World University Rankings 201844, 
Філіппіни посіли 45-е місце серед 50 країн світу з найкращою системою вищої 
освіти. До речі, в цьому рейтингу Україна випереджає Філіппіни на одну 
позицію, посідаючи 44-е місце. 

Загальна кількість ЗВО у Філіппінах становить 2353: 1673 приватних і  
680 державних45. Серед державних установ, що фінансуються урядом, найбільшу 
частку фінансування отримує Університет Філіппін (The University of the 
Philippines). Оскільки це християнська країна, переважна більшість її ЗВО є 
католицькими, а посаду ректора в них часто обіймають священики чи особи з 
теологічною освітою. 

У Південно-Східній Азії Філіппіни є найбільшою англомовною країною.  
З огляду на те, що у Філіппінах дві офіційні мови – філіппінська та англійська, 
навчання в університетах доступне цими двома мовами, однак у більшості з них 
англійська переважає, що для іноземців є вагомим фактором вибору ЗВО у 
Філіппінах. 

У 2018 р. у країні навчалося 12 278 іноземних студентів, що на 1854 особи 
менше, ніж у попередньому 2017 р. Іноземні студенти у Філіппінах є 
громадянами понад 65 країн, зокрема США, Франції, Німеччини, Сінгапуру, 
Малайзії, Тайваню, Таїланду, Гонконгу та Кореї46. За даними ЮНЕСКО, 
половина з них походить зі Східної Азії, а саме з Китаю, Кореї й Тайваню. Таким 
чином, у студентів із Європи Філіппіни не користуються особливою 
популярністю, зате серед молоді азійських країн навчатися у філіппінських ЗВО 
вважається престижним. 
                                                            
43 Index Mundi. Literacy rate. URL: https://www.indexmundi.com/facts/philippines/literacy-rate. 
44 QS World University Rankings. URL: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-
rankings/2020. 
45 Project Atlas. Republic of the Philippines. URL: https://www.iie.org/Research-and-Insights/Project-Atlas/Explore-
Data/Republic-of-the-Philippines. 
46 Statistics of Foreign Students Studying in the Philippines. URL: https://www.foi.gov.ph/requests/aglzfmVmb2ktcGhy 
HAsSB0NvbnRlbnQiD0JJLTE0MDA2OTEwNDYxNQw. 
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Найпопулярнішими спеціальностями серед студентів із інших країн є 
соціальні й гуманітарні науки, медицина, природничі науки, педагогіка та 
сільське господарство47.  

Навчання для іноземців, як уже зазначалося, проводиться англійською 
мовою, при цьому студенти, котрі не є її носіями, повинні попередньо 
підтвердити свої знання, склавши відповідні іспити (наприклад, IELTS або 
TOEFL). Окрім того, є можливість записатися на мовні курси, що дають змогу 
поліпшити знання англійської чи вивчити філіппінську. У викладацько-
професорському складі присутні науковці як зі Філіппін, так і з Нової Зеландії, 
Канади, США, Великої Британії. 

Вступна кампанія для іноземних абітурієнтів залежно від обраного 
університету і спеціальності має певні особливості. Вступники можуть подати 
документи на навчання до філіппінських університетів двічі на рік – у червні й 
листопаді, а навчальний рік триває з червня по березень.  

Разом із заявою на вступ до університету необхідно подати академічну 
довідку, що підтверджує попередньо здобутий особою освітній рівень.  
У окремих університетах потрібно складати вступні іспити (NSAT-тест, 
National Secondary Achievement Test)48, а також підготувати рекомендаційні 
листи (один чи кілька). Вартість навчання для іноземців залежить від форми 
власності ЗВО: в державних – близько 1000 дол. США на рік, у приватних – 
1200–2500 дол. 

Студенти з інших країн можуть обирати навчання за різними програмами 
(бакалаврат, магістратура та PhD). Великою популярністю серед них 
користується навчання в аспірантурі, а також на МBА-програмах, адже його 
вартість на цих рівнях у 2–3 рази нижча, ніж у країнах Європи чи в Гонконзі. 

Для іноземних студентів витрати на проживання під час навчання у 
Філіппінах коливаються від 4200 до 6000 дол. США на рік. Можна проживати в 
гуртожитку або орендувати житло. 

Філіппінська корпорація медичного страхування (Philippines Health And 
Insurance)49 надає можливість іноземцям придбати страховий поліс (також про це 
можна подбати заздалегідь у своїй країні). Перед поїздкою до Філіппін 
абітурієнтам рекомендовано проконсультуватися з лікарем та за потреби пройти 
вакцинацію. 

На офіційному вебсайті Філіппінської комісії з вищої освіти (Commission on 
Higher Education, CHED)50 розміщено детальну інформацію про національну 
систему вищої освіти, а також провідні університети і школи. Отже, є можливість 
зв’язатися безпосередньо з університетом чи школою через їхні приймальні або 
міжнародні офіси студентів та дізнатися про вимоги до вступу, вартість 
навчання, проживання та особливості оформлення студентської візи. Переважна 
                                                            
47 International Students in the Philippines. URL: https://the-buchiblo.com/en/2019/09/26/international-students-in-the-
philippines/. 
48 National Secondary Achievement Test in Philippines. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Achievement_ 
Test. 
49 Getting health insurance in the Philippines: A complete guide. URL: https://transferwise.com/gb/blog/health-insurance-
philippines. 
50 Commission on Higher Education. URL: https://ched.gov.ph/. 
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більшість закладів освіти має офіційні вебсайти, де є необхідна інформація й 
контакти. Важливо, що у Філіппінах є міжнародний офіс студентів для надання 
їм допомоги в оформленні візи, приватні освітні посередники та освітні 
консультанти. 

Відповідно до результатів міжнародних досліджень QS World University 
Rankings і QS Asia University 2018, у країні є чотири провідних ЗВО, які належать 
до найкращих університетів світу, а саме: 

1)  Університет Філіппін (The University of the Philippines)51; 
2) Університет Атенео-де-Маніла (The Ateneo de Manila University52; 
3) Університет Ла Саль (De La Salle University)53; 
4) Університет Санто-Томаса (The University of Santo Tomas)54. 

На офіційних вебсайтах цих ЗВО є окрема рубрика для іноземних студентів 
(International Students Web Guide). Три з них (окрім Університету Філіппін) є 
християнськими університетами. До речі, що Університет Санто-Томаса 
співпрацює з Українським католицьким університетом (УКУ), який знаходиться 
у Львові. 

Медичну освіту в країні пропонують і розвивають переважно акредитовані 
й визнані урядом медичні школи. Філіппінські медичні школи фактично є курсом 
аспірантури, після закінчення котрого студент здобуває ступінь доктора 
медицини (передбачена чотирирічна професійна програма, яка кваліфікує 
ступінь складання іспиту на отримання ліцензії для лікарів). Заявку до медичної 
школи може подати особа, що має ступінь бакалавра та кредити з певних 
необхідних предметів. Найпоширенішими спеціальностями домедичного рівня 
є: біологія, психологія, фармація, медичні технології, біохімія, мікробіологія, 
сестринська допомога й лікувальна фізкультура. Крім того, кандидат повинен 
скласти Національний медичний тест (NMAT)55. 

Усі іноземці, що приїхали з метою навчання, мусять оформити у 
філіппінському посольстві або консульстві в країні свого походження 
студентську візу після отримання запрошення до певного університету у 
Філіппінах. Потрібно зібрати пакет документів (перелік наведено на вебсайті 
посольства Філіппін), а потім пройти інтерв’ю в представницькому органі цієї 
країни. Така віза дійсна протягом року та поновлюється кожний семестр. 

У табл. 1.4 відображено особливості процедури легалізації документів 
про освіту у Філіппінах порівняно з Україною. Як бачимо, консульська 
легалізація у Філіппінах переважає й лише в окремих випадках вимагається 
апостиль. 
  

                                                            
51 The University of the Philippines. URL: https://www.up.edu.ph/. 
52 The Ateneo de Manila University. URL: http://www.ateneo.edu/. 
53 De La Salle University. URL: https://www.dlsu.edu.ph/. 
54 The University of Santo Tomas. URL: http://www.ust.edu.ph/. 
55 Medical education in the Philippines. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Medical_education_in_the_Philippines. 
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Таблиця 1.4 
Особливості процедури легалізації документів про освіту для іноземних 

студентів в Україні та Філіппінах 

ТОП-20 країн  
за походженням 

іноземних студентів  
в Україні 

Країна 
походження 
документа 

Легалізація  
в Україні 

Легалізація  
у Філіппінах 

1 Індія 
Апостиль Апостиль 2 Марокко 

3 Азербайджан 

4 Туркменістан 
Не потребують 

додаткового 
засвідчення 

Консульська легалізація 

5 Нігерія Консульська 
легалізація  6 Єгипет 

7 Туреччина Апостиль Апостиль 

8 Китай Консульська 
легалізація Консульська легалізація 

9 Ізраїль Апостиль Апостиль 10 Грузія 

11 Йорданія Консульська 
легалізація 

Консульська легалізація 12 Узбекистан 
Не потребують 

додаткового 
засвідчення 

13 Іран Консульська 
легалізація 14 Гана 

15 Росія Апостиль Апостиль 
16 Ліван 

Консульська 
легалізація 

Консульська легалізація 17 Ірак 
18 Туніс Апостиль 
19 Лівія Консульська легалізація 
20 Польща Апостиль Апостиль 

Складено за: Hague Conference on Private International Law. URL: https://www.hcch.net/en/ 
instruments/conventions/status-table/?cid=41. 
 

Отже, основними перевагами навчання у Філіппінах є: наявність ЗВО, що 
входять до міжнародного рейтингу; доступна вартість навчання; можливість 
отримати грант або стипендію на нього, а також працювати під час навчання; 
високий рівень освіти (наявність міжнародної акредитації); можливість 
отримати практичні навички і пройти стажування, а також викладання 
англійською мовою. Деякі університети, зокрема Університет Адамсона 
(Adamson University), для найуспішніших студентів пропонують державні й 
приватні стипендії, можливість пройти практику та навіть отримати роботу, адже 
вони тісно співпрацюють із багатьма провідними філіппінськими компаніями. 
Крім того, студентам із інших країн дозволено працевлаштовуватися під час 
навчання, діють офіси по роботі з такими студентами для надання їм допомоги. 
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Румунія 
 

Систему вищої освіти Румунії організовано в університетах, академіях, 
науково-дослідних інститутах, школах, закладах вищої освіти, що отримали 
тимчасовий дозвіл або повну акредитацію, якою займається Агентство Румунії 
щодо забезпечення якості вищої освіти (Romanian Agency for Quality Assurance 
in Higher Education, ARACIS)56. 

ЗВО Румунії включають державні, приватні й конфесійні університети, 
вони мають статус юридичної особи, є прибутковими організаціями та повинні 
бути аполітичними. Університетська автономія гарантується Конституцією, 
академічна свобода – профільними законами. Підзвітність також передбачена 
для будь-якого ЗВО, державного чи приватного. 

Румунія стала частиною Болонського процесу ще в 1999 р. і відтоді 
активно працює над тим, щоб зробити систему вищої освіти порівнянною із 
такими системами 48 інших країн-членів57. 

Здобуття вищої освіти здійснюється за такими рівнями: 
 Цикл 1 – ступінь бакалавра (3–4 роки), при цьому країна дотримується 

практики ЄС, де для певних спеціальностей (наприклад, медицини, 
фармацевтики, стоматології та архітектури) тривалість навчання на бакалавраті 
може становити 5–6 років. 

 Цикл 2 – ступінь магістра (2 роки). 
 Цикл 3 – аспірантура (PhD) (3 роки). 
Навчальний рік починається з першого тижня жовтня. Румунські ЗВО є 

автономними та самостійно формують розклад. Зазвичай навчальний рік 
поділяється на два семестри, наприкінці кожного з яких потрібно складати 
іспити. Крім того, у країні діє три багатомовних, багатокультурних ЗВО, котрі 
дають можливість здобути вищу освіту представникам національних меншин: 

1) Університет Бабеша-Бойяї у Клуж-Напоці58 (Babes-Bolyai University of 
Cluj-Napoca), де викладання проходить румунською, угорською й німецькою 
мовами; 

2) Університет медицини і фармації в Тиргу-Муреші59 (University of 
Medicine and Pharmacy of Tirgu-Mureş), який пропонує курси румунською та 
угорською мовами; 

3) Університет мистецтв у Тиргу-Муреші60 (University of Arts of Tirgu-
Mureş), де викладання здійснюється румунською й угорською мовами. 

На разі в Румунії акредитовано 56 державних і 37 приватних ЗВО, 
навчається загалом близько 540 000 студентів, із них майже 12 000 іноземних 
(переважно з Ізраїлю – 1521 осіб, Франції – 1388, Тунісу – 1185 осіб). Серед 

                                                            
56 ARACIS. URL: http://www.aracis.ro/en/about-aracis/. 
57 Study in Romania. URL: https://www.topuniversities.com/where-to-study/europe/romania/guide. 
58 Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca. URL: https://www.ubbcluj.ro/en/. 
59 George Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Science, and Technology of Târgu Mureș. URL: 
https://www.umfst.ro/en/home.html. 
60 The University of Arts Târgu-Mureş. URL: http://www.uat.ro/en/home. 
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лідерів за кількістю «постачання» іноземних студентів також Греція й 
Марокко61. 

Основними перевагами румунської системи вищої освіти для іноземних 
студентів є: 

- гнучкість викладання дисциплін (розвинена система дистанційного 
навчання); 

- легкий доступ до аспірантури; 
- наявність програм навчання декількома мовами: румунською, 

англійською, угорською, французькою, німецькою (понад 250 програм із 1000 
пропонованих); 

- можливість отримати стипендію або грант за рахунок міжнародних 
програм; 

- підтримання високої якості освіти, котра регулярно перевіряється 
Національним агентством з гарантування якості освіти; 

- визнання диплому в Євросоюзі в рамках директив ЄС і Лісабонської 
конвенції про визнання; 

- двомовний додаток до диплому, що значно підвищує рівень визнання 
останнього; 

- одна з найнижчих вартостей здобуття освіти ЄС; середня вартість 
навчання залежить від рейтингу університету та обраної спеціальності 
(табл. 1.5); 

- ЗВО країни є членами Європейської системи зарахування кредитів, а 
спеціальності, набуті в Румунії, автоматично визнаються в державах ЄС; 

- наявність державного центру підтримки іноземних студентів, котрий 
надає консультаційні послуги, а також допомогу при оформленні 
документів62; 

- ЗВО Румунії входять до міжнародних рейтингів університетів, а чотири 
з них – навіть до QS Top Universities in the World63; 

- можливість працювати під час навчання, причому для цього не потрібна 
особлива віза чи дозвіл. Студенти із країн, що не є членами ЄС, можуть 
працювати до чотирьох годин на день без додаткового дозволу на роботу. Щоб 
працювати довше, необхідно отримати дозвіл у Генеральній інспекції для 
імміграції64. Студентам із ЄС і Швейцарії дозвіл не потрібен. Більшість 
університетів мають інформаційні центри, які допомагають студентам 
влаштуватися на роботу. 

 
 
 
 

                                                            
61 Ministry of Education and Research of Romania. URL: https://www.edu.ro/. 
62 Romanian Higher Education System. URL: https://studyinromania.gov.ro/fp/index.php?&idA=26&sm=&ddpN= 
829119993&we=321ebd54b1d24a50f8fd9e0f7b92e742&wf=dGFCall&wtok=&wtkps=S7QysqoutjK2UirOTFGyBrIsrJ
QSDZMq0xOTDHLLiisyEkvTKspzzYtzy/N0zRMzypISdc0zDCuSjUCqjayUylOVrP2sawE=&wchk=08ba89913e5e23
5244463c9ae980a2473462cf52. 
63 University Rankings. URL: https://www.topuniversities.com/university-rankings. 
64 The General Inspectorate for Immigration. URL: http://igi.mai.gov.ro/en/content/access-labor-market. 
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Таблиця 1.5 
Вартість навчання в Румунії (за рік), євро 

Джерело: Tuition fees and living cost in Romania. URL: https://www.studyinginromania.com/ 
tuition-fees-and-live-cost.ht; Ministry of Education and Research of Romania. URL: 
https://www.edu.ro/ml. 
 

Подаючи документи, студенти з інших країн повинні мати їх офіційний 
переклад (румунською, французькою або англійською мовою) та апостиль, якщо 
документи про попередню освіту були видані не в Румунії чи одній із країн ЄС. 
Вони надсилаються до університету, й лише після зарахування особа може 
подавати документи на отримання візи. 

У табл. 1.6 відображено особливості процедури легалізації документів про 
освіту в Румунії порівняно з Україною. Як видно, в Румунії легалізація таких 
документів передбачає наявність апостилю, тобто ця процедура істотно 
спрощена порівняно з Україною.  

Таблиця 1.6 
Особливості процедури легалізації документів про освіту для іноземних 

студентів в Україні та Румунії 

ТОП-20 країн  
за походженням 

іноземних студентів 
в Україні 

Країна 
походження 
документу 

Легалізація в Україні 
Легалізація  

у Румунії 

1 2 3 4 
1 Індія 

Апостиль 

Апостиль 

2 Марокко 
3 Азербайджан 

4 Туркменістан 
Не потребують 

додаткового 
засвідчення 

5 Нігерія Консульська 
легалізація 6 Єгипет 

7 Туреччина Апостиль 

8 Китай Консульська 
легалізація 

9 Ізраїль Апостиль 10 Грузія 

Напрям підготовки Бакалаврат  
і магістратура

Аспірантура 

Викладання румунською мовою 1980–2700 1980–2700 
Техніка, агрономія, технічні науки, 
математика і спорт 

2430–2700 2610–2900 

Архітектура 3150–3500 3330–3700 
Соціальні науки, психологія, економіка 1980–2200 2160–2400 
Медицина, стоматологія, фармація, 
ветеринарна медицина 

3200–5000 3800–7000 

Музика та мистецтво 3780–4200 3960–4400 
Театр 6750–7500 6930–7700 
Кіно 8550–9500 8730–9700 
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1 2 3 4 

11 Йорданія Консульська 
легалізація 

Апостиль 

12 Узбекистан 
Не потребують 

додаткового 
засвідчення 

13 Іран Консульська 
легалізація 14 Гана 

15 Росія Апостиль 
16 Ліван 

Консульська 
легалізація 

17 Ірак 
18 Туніс 
19 Лівія 
20 Польща Апостиль 

Складено за: Hague Conference on Private International Law. URL: https://www.hcch.net/ 
en/instruments/conventions/status-table/?cid=41. 
 

До конкурентних переваг навчання іноземних студентів у Румунії можна 
віднести: наявність ЗВО, що входять до міжнародних рейтингів, програм 
англійською, французькою й німецькою мовами; визнання диплому 
університету в інших країнах ЄС; порівняно невисока вартість навчання 
(особливо серед інших країн ЄС); наявність державного центру підтримки 
іноземних студентів; можливість працювати під час навчання. 

 
 

Молдова 
 

Отримання освіти в Молдові регулюється передусім положеннями 
Конституції (ст. 35)65, котра закріплює право на освіту як одне з основних прав її 
громадян. Доступ до освіти є справедливим, рівним та базується на академічних 
досягненнях, тобто освіту можна здобути за державний кошт. 

23 листопада 2014 р. у Молдові прийнято Освітній кодекс, що регулює 
планування, організацію, функціонування й розвиток освітньої системи. На його 
основі ухвалено стратегію «Освіта-2020»66, де визначено середньострокові 
завдання у сфері освіти, цілі освітнього розвитку і пріоритети розвитку 
національної освітньої системи. 

Вища освіта в Молдові не обов’язкова та є найвищою ланкою освіти. Після 
закінчення школи й отримання атестата можна вступити до ЗВО. Вищу освіту 
можна здобувати за кошти бюджету (одна особа може вчитися за державний 
рахунок лише раз у рамках одного циклу освіти) в межах виділених місць. 
Навчання за власний кошт не обмежується. 

У країні вища освіта має два напрями: академічний і професійно-технічний 
та здійснюється в рамках трьох циклів: 
                                                            
65 Constitution of the Republic of Moldova. URL: https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/ 
41173/119453/F1236260695/MDA41173%20Eng%202003.pdf. 
66 Education Development Strategy 2014-2020: «Education-2020». URL: https://mecc.gov.md/ro/content/strategia-
educatia-2020-evaluare-la-mijloc-de-termen. 
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 Цикл 1 – бакалавр (3–4 роки залежно від обраної спеціальності, 180–240 
кредитів за Болонською системою). 

 Цикл 2 – магістр (1,5–2 роки, 90–120 кредитів). 
 Цикл 3 – PhD (3–4 роки, 180 кредитів). 
До ЗВО у Молдові належать університети, академії й інститути, які діють 

на принципах автономії, створюють власні навчальні програми та самостійно 
управляють своїм бюджетом67. 

Наразі в країні проводиться реформа освітньої системи, покликана, з 
одного боку, підвищити якість освіти, з другого – адаптувати її до європейських 
стандартів та допомогти вийти із кризи. 

Першим кроком на шляху підвищення якості освіти стало створення 
Національної агенції із забезпечення якості освіти і науки (ANACEC)68, котра з 
2018 р. розпочала процес акредитації ЗВО й окремих освітніх програм. Зокрема, 
станом на 2019 р. було акредитовано 230 бакалаврських програм у таких сферах, 
як економіка, медицина, інформаційні технології. Також у 2018 р. сім провідних 
державних університетів спільно з Еразмус+ почали розробляти спільну 
стратегію інтернаціоналізації, над якою вони тепер працюють. Ця стратегія 
покликана підвищити рівень визнання національних дипломів та сприяти 
залученню на навчання іноземних студентів. 

Наразі спостерігається зменшення кількості університетів і освітніх 
закладів у Молдові. Згідно з національною статистикою69, в 2017/2018 н. р. у 
країні залишилося тільки 29 ЗВО, в т. ч. 19 державних, де навчалося 65,5 тис. 
студентів, у т. ч. 55,3 тис., або 84,4 %, в державних (табл. 1.7). 

 
Таблиця 1.7 

Кількість ЗВО та студентів у Молдові протягом 2010–2018 рр. 

Показник 2010/2011 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Кількість 
ЗВО, од. 33 34 32 31 31 30 29 

   державних 19 19 19 19 19 19 19 
   приватних 14 15 13 12 12 11 10 
Чисельність 
студентів, 
осіб 

107 813 102 458 97 285 89 529 81 669 74 726 65 543 

   у державних 
ЗВО 88 791 83 008 78 919 72 474 66 938 62 108 55 341 

   у приватних 
ЗВО 19 022 19 450 18 366 17 055 14 731 12 618 10 202 

Джерело: National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova. URL: https://statistica.gov.md/ 
public/files/publicatii_electronice/Educatia/Educatie_RM_2018.pdf. 

 

                                                            
67 Ministry of Education, Culture and Research of Moldova. URL: https://mecc.gov.md/en. 
68 Moldovan National Agency for Quality Assurance in Education and Research (ANACEC). URL: 
https://www.eurashe.eu/about/partners/anacec/. 
69 National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova. URL:https://statistica.gov.md/public/files/ 
publicatii_electronice/Educatia/Educatie_RM_2018.pdf. 
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Уряд фінансує державні університети, проте студенти здебільшого 
самостійно оплачують своє навчання. Приватні ЗВО не отримують коштів із 
бюджету на навчання студентів (рис. 1.5). 
 

 
Рис. 1.5. Частка студентів, які оплачують своє навчання в державних ЗВО 

Молдови за власний рахунок, у 2007–2018 рр., % 
Джерело: National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova. 
URL: https://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/Educatia/Educatie_RM_2018.pdf. 
 

При розподілі навчання за циклами переважає бакалаврат (75 % студентів). 
На другому місці – магістерські програми (18 %), а частка інтегрованої вищої 
освіти, включаючи медичну, становить 7 % (табл. 1.8).  

 
Таблиця 1.8 

Чисельність студентів за рівнями навчання в Молдові у 2013–2018 рр., осіб 

Показник 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Бакалаври (цикл 1) 77 502 70 616 62 809 56 570 49 112 

Магістри (цикл 2) 14 802 14 195 14 272 13 639 12 074 

Інтегрована вища освіта 4981 4718 4588 4517 4357 

Джерело: National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova. URL:https://statistica.gov.md/ 
public/files/publicatii_electronice/Educatia/Educatie_RM_2018.pdf. 
 

Основними напрямами підготовки в Молдові у 2017/2018 н. р. були такі 
спеціальності: економіка, право, освіта та охорона здоров’я (табл. 1.9). При 
залученні на навчання іноземних студентів варто розглянути можливості, які їм 
надаються. 
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Таблиця 1.9 
Чисельність студентів за напрямами підготовки в Молдові  

у 2017/2018 н. р., осіб 

Напрями підготовки 
Загальна чисельність 

студентів 
Кількість студентів 

циклу 1 
Кількість студентів 

циклу 2 

усього 
на 

контракті 
усього 

на 
контракті 

усього 
на 

контракті 
Разом  65 543 42 283 49 112 35 012 16 431 7 271 

Освіта 9948 4470 7370 3500 2578 970 
Мистецькі спеціальності  1366 315 1156 288 210 27 
Гуманітарні науки  494 148 243 101 251 47 
Філологія  1429 1010 1161 945 268 65 
Соціальні й поведінкові науки 2957 2061 2046 1572 911 489 
Журналістика та інформація  895 675 767 615 128 60 
Адміністративні науки  1094 709 681 572 413 137 
Економічні науки  14 084 12 286 11 852 10 819 2232 1467 
Право  10 186 8847 7858 7077 2328 1770 
Хімія  259 69 187 55 72 14 
Біологія  331 177 277 171 54 6 
Навколишнє середовище  587 351 420 300 167 51 
Фізика  127 18 89 15 38 3 
Математика і статистика  67 15 42 12 25 3 
ІКТ  3503 1845 3058 1749 445 96 
Інженерні спеціальності  5517 2900 4842 2798 675 102 
Виробництво та переробка  1681 776 1501 758 180 18 
Архітектура і будівництво  2156 1214 1476 943 680 271 
Сільське господарство  874 485 607 357 267 128 
Лісоводство  307 243 288 224 19 19 
Ветеринарія 293 124 – – 293 124 
Охорона здоров’я  3665 1120 17 7 3648 1113 
Спорт  1146 740 923 640 223 100 
Послуги  1344 1168 1139 1037 205 131 
Послуги безпеки  1144 471 1023 411 121 60 
Транспортні послуги  89 46 89 46 – – 
Джерело: National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova. 
URL: https://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/Educatia/Educatie_RM_2018.pdf. 

 
Переважна частина студентів навчається румунською мовою, між тим 

англійська, котра стає універсальною, є мовою викладання лише для 1,5 % 
студентів (табл. 1.10). Зазначене є серйозною перешкодою для залучення 
іноземних студентів, яким, щоб навчатися в Молдові, доведеться вчити 
румунську. 

Навчання іноземних студентів у Молдові регулюють три основних 
нормативних акти: 

1) Закон про режим іноземців у Республіці Молдова70; 

                                                            
70 О режиме иностранцев в Республике Молдова : Закон Республики Молдова от 16.07.2010 № 200. URL: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=336056. 
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2) Положення про навчання іноземців у навчальних закладах Республіки 
Молдова71; 

3) Постанова Уряду «Про видачу запрошень іноземцям»72. 
 

Таблиця 1.10 
Кількість студентів за мовами навчання у Молдові у 2010–2018 н. р.  

 2010/11 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Загальна кількість 
(осіб) 

107 813 102 458 97 285 89 529 81 669 74 726 65 543 

Румунська мова 84 500 84 615 81 873 75 065 69 181 63 665 54 264 
Російська мова 21 021 16 039 13 504 12 554 10 429 9 242 9 717 
Англійська мова 1 431 1 034 1 151 1 103 1 400 1 217 976 
Французька мова 583 517 544 603 512 461 460 
Інші мови 278 253 213 204 147 141 126 

У % від загальної 
кількості 100 100 100 100 100 100 100 

Румунська мова 78,4 82,6 84,2 83,8 84,7 85,2 82,8 
Російська мова 19,5 15,7 13,9 14,0 12,8 12,4 14,8 
Англійська мова 1,3 1,0 1,2 1,2 1,7 1,6 1,5 
Французька мова 0,5 0,5 0,5 0,7 0,6 0,6 0,7 
Інші мови 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Джерело: National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova. 
URL:https://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/Educatia/Educatie_RM_2018.pdf. 
 

Загалом регулювання є доволі прискіпливим: усі документи на кожного 
абітурієнта особисто повинен подавати ЗВО, є обов’язковими апостиль і 
консульське завірення кожного документа. Здебільшого університети, 
зацікавлені в прийомі іноземних студентів, мають спеціальний відділ, який 
здійснює супровід іноземців при зарахуванні, а також надає допомогу під час 
подальшого навчання. В табл. 1.11 наведено перелік країн походження 
іноземних студентів у Молдові в період 2010–2018 рр. 

 
Таблиця 1.11 

Країни походження іноземних студентів  
у Молдові протягом 2010–2018 рр., осіб 

Країна 2010/2011  2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016  2016/2017  2017/2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Усього 1372 2028 2138 2465 3480 3709 4106
Азербайджан 9 26 17 30 29 16 23 
Білорусь 15 10 5 3 6 6 2 
Болгарія 47 16 4 3 1 1 3 

                                                            
71 Положение об обучении иностранцев в учебных заведениях Республики Молдова : утв. постановлением 
Правительства Республики Молдова от 21.06.2003 № 746. URL: http://lex.justice.md/index.php?action= 
view&view=doc&lang=2&id=295251. 
72 О выдаче приглашений иностранцам : постановление Правительства Республики Молдова от 05.05.2011 № 331. 
URL: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=338513. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Китай 2 1 9 0 0 1 14 
Фінляндія 0 0 6 29 38 23 20 
Йорданія 6 8 7 9 8 8 8 
Ізраїль 764 1384 1551 1726 2039 2022 2014 
Індія 2 10 10 5 37 102 165 
Румунія 36 155 108 158 791 1 072 1375 
Росія 118 102 82 71 67 53 57 
Греція 5 1 9 13 16 13 14 
Сирія 23 14 16 24 19 14 18 
Судан 7 3 4 6 3 2 3 
Швеція 0 0 4 5 18 15 21 
Туреччина 76 60 71 129 141 129 106 
Україна 202 165 164 160 139 117 108 
США 6 7 9 15 17 24 38 
Інші 54 66 62 79 111 91 117 
Джерело: National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova. 
URL: https://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/Educatia/Educatie_RM_2018.pdf. 
 

Як правило, для іноземних студентів у цій країні найпривабливішими є: 
1. Молдовський державний університет73. Це основний ЗВО країни, має 

декілька напрямів підготовки; мови викладання – румунська та англійська; 
вартість навчання для іноземців становить 1000–2500 дол. США. Від іноземних 
студентів вимагається наявність сертифікатів знання мови (IELTS чи TOEFL для 
англійської мови викладання або сертифікат знання румунської мови). 

2. Вільний міжнародний університет Молдови74. Мова викладання – 
англійська; вартість навчання для іноземців становить 1000–2500 дол. США. Це 
невеликий ЗВО з обмеженою кількістю напрямів підготовки. Від іноземних 
студентів вимагається наявність сертифікатів знання мови (IELTS чи TOEFL для 
англійської мови викладання або сертифікат знання румунської мови). 

3. Технічний університет Молдови75. Основний технічний університет 
країни, має декілька технічних напрямів підготовки; мова викладання – 
англійська; вартість навчання для іноземців становить 1000–2500 дол. США. Від 
іноземних студентів вимагається наявність сертифікатів знання мови (IELTS чи 
TOEFL для англійської мови викладання або сертифікат знання румунської 
мови). 

4. Державний медичний і фармацевтичний університет імені Ніколає 
Тестеміцану76. Мови викладання: англійська, російська, французька; вартість 
навчання для іноземців приблизно 5000 дол. США; передбачена можливість 
навчатися дистанційно. 

5. Академія економічних наук Молдови77. Мови викладання: англійська, 
румунська, російська та французька; вартість навчання для іноземців – близько 
                                                            
73 Moldova State University. URL: http://usm.md/. 
74 Free International University of Moldova. URL: https://ulim.md/. 
75 Technical University of Moldova. URL: https://utm.md/. 
76 Moldova State University of Medicine and Pharmacy. URL: https://www.usmf.md/en. 
77 Academy of Economic Studies from Moldova. URL: https://ase.md/. 
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1000 дол. США. Від іноземних студентів вимагається наявність сертифікатів 
знання мови (IELTS чи TOEFL для англійської мови викладання або сертифікат 
знання румунської мови). 

У табл. 1.12 відображено особливості процедури легалізації документів про 
освіту в Молдові порівняно з Україною. Як бачимо, в Молдові ця процедура 
значно спрощена. 

Таблиця 1.12 
Особливості процедури легалізації документів про освіту для іноземних 

студентів в Україні та Молдові 
ТОП-20 країн  

за походженням 
іноземних 
студентів  
в Україні 

Країна 
походження 
документа 

Легалізація в Україні 
Легалізація  
в Молдові 

1 Індія 
Апостиль 

Апостиль 

2 Марокко 
3 Азербайджан 

4 Туркменістан Не потребують 
додаткового засвідчення 

5 Нігерія Консульська легалізація 6 Єгипет 
7 Туреччина Апостиль 
8 Китай Консульська легалізація 
9 Ізраїль Апостиль 10 Грузія 
11 Йорданія Консульська легалізація 

12 Узбекистан Не потребують 
додаткового засвідчення 

13 Іран Консульська легалізація 14 Гана 
15 Росія Апостиль 
16 Ліван 

Консульська легалізація 17 Ірак 
18 Туніс 
19 Лівія 

20 Польща Апостиль Легалізація  
не потрібна 

Складено за: Hague Conference on Private International Law. URL: https://www.hcch.net/ 
en/instruments/conventions/status-table/?cid=41. 
 

У науковій літературі, присвяченій дослідженню молдовської системи 
вищої освіти, наголошується на наявності в ній багатьох серйозних проблем, 
основними з яких є: невисока якість освіти, брак педагогічних кадрів, відсутність 
визнання національного диплома в західних країнах. Це можна пояснити тим, що 
в країні лише розпочалися реформи, спрямовані на поліпшення якості освіти. 
Так, перша справжня акредитація освітніх програм пройшла лише у 2018 р., 
тобто ще немає випускників, котрі отримали б відповідні дипломи. Однак 
дослідження показали, що студенти не задоволені якістю здобутої освіти. І поки 
що не зрозуміло, наскільки ефективними були здійснені реформи. 
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Поряд із низкою недоліків ринку освітніх послуг Молдови він має певні 
переваги, котрі відіграють вирішальну роль для іноземних студентів при виборі 
ЗВО, а саме: наявність програм російською мовою, в окремих випадках – 
англійською, низька вартість навчання та проживання в країні. 

 
 

Казахстан 
 

З усіх країн СНД Казахстан провів найбільш радикальні й масштабні 
реформи системи вищої освіти. У 2007 р. у країні була закріплена така структура 
освітньої системи. Базова вища освіта, що передбачає чотири роки навчання, 
після закінчення присвоюється ступінь бакалавра. Вища спеціальна освіта 
можлива тільки на основі базової. Після двох років навчання видається диплом 
магістра. По закінченні трирічного курсу присвоюється ступінь доктора наук. 
Бакалаврат націлений на глибоке освоєння майбутньої професії, а навчання в 
магістратурі більш вузько спрямоване. Перехід на наступний курс можливий 
виключно за умови успішного закінчення попереднього. Студенти мають 
можливість закінчити бакалаврат за однією спеціальністю, а ступінь магістра 
отримати за іншою, що знижує часові й фінансові витрати на здобуття другої 
вищої освіти78. 

На початок 2018/2019 н. р. у Казахстані діяло 128 ЗВО з урахуванням 
філій, у т. ч. 45 державних, 79 приватних та 4 міжнародних. Загальна чисельність 
студентів дорівнювала 542 458 осіб, із них 292 231 дівчина, або 53,9 %. При 
цьому частка студентів денної форми навчання становила 73,6 % їх загальної 
чисельності, заочної – 19 %, вечірньої – 7,4 %. За рахунок державних освітніх 
грантів здобували освіту 162 877 осіб, тобто 30 % загальної чисельності 
студентів, на платній основі – 379 581 особа, або 70 %79. Частка студентів, які 
навчалися державною мовою, сягала 64,5 %, російською – 31 %, англійською – 
4,5 %. 

Штатний професорсько-викладацький склад налічував 38 275 осіб. Вчений 
ступінь доктора наук мали 8,4 % співробітників із загального професорсько-
викладацького складу, кандидата наук – 33,7 %; звання професора – 6 %, доцента 
– 14,8 %. Чисельність викладачів із академічним ступенем магістра дорівнювала 
12 337 осіб, або 32,2 %, доктора філософії (PhD) і доктора за профілем – 2 379 
осіб, або 6,2 %80.  

Впродовж останніх років у Казахстані спостерігається позитивна 
тенденція до збільшення кількості іноземних студентів. У 2018 р. у країні 
навчалося 16 тис. іноземних студентів, а вже в наступному, 2019 р. – понад 25 
тис. Як правило, це громадяни Індії, Монголії, Узбекистану, Киргизстану та 

                                                            
78 Система образования в Республике Казахстан. URL: https://edunews.ru/education-abroad/sistema-obrazovaniya/v-
kazahstane.html#l3. 
79 Kazakhstan Newsline. URL: https://newsline.kz/ru/section/638/. 
80 Высшие учебные заведения Республики Казахстан на начало 2018/2019 учебного года. URL: 
https://www.zakon.kz/4956570-vysshie-uchebnye-zavedeniya-respubliki.html. 
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Росії. На думку віце-міністра освіти і науки Казахстану Рустема Бігарі81, однією 
з основних причин такого зростання є надання ЗВО академічної свободи, котра 
дала їм змогу самостійно видавати подвійні дипломи. Прогнозується, що до 
2020 р. чисельність іноземних студентів сягне 50 тис., адже уряд Казахстану 
приділяє велику увагу їх залученню. 

Топ-10 ЗВО Казахстану станом на 2019 рік82: 
1. Казахський національний університет імені Аль-Фарабі. 
2. Євразійський національний університет імені Л. М. Гумільова. 
3. Карагандинський державний університет імені Є. А. Букетова. 
4. Південно-Казахстанський державний університет імені М. Ауезова. 
5. Павлодарський державний університет імені С. Торайгирова. 
6. Східно-Казахстанський державний університет імені С. Аманжолова. 
7. Таразський державний університет імені М. Х. Дулаті. 
8. Жетисуський державний університет імені І. Жансугурова. 
9. Кизилординський державний університет імені Коркит Ата. 
10. Університет імені Сулеймана Деміреля. 
Щороку в країні проходить конкурс на отримання освітніх грантів до ЗВО 

Казахстану як від держави, так і від різних приватних структур, зокрема самих 
ЗВО. Державні гранти передбачають повне відшкодування вартості навчання 
студента, а також виплату стипендії. Деякі приватні організації теж періодично 
надають гранти на навчання, вважаючи за доцільне укладати зі студентами 
договір, що зобов’язує їх певний час відпрацювати на підприємстві. До речі, в 
цьому випадку автоматично вирішується питання подальшого 
працевлаштування студента після закінчення університету. 

Національна система вищої освіти надає абітурієнтам широкий вибір ЗВО, 
спеціальностей і навіть мов навчання, що, звісно, робить її привабливішою. В 
окремих казахстанських ЗВО на ті самі спеціальності вартість навчання 
казахською мовою нижча, ніж російською, й ця різниця сягає до 50 %83. 
Абітурієнту також надається широкий вибір майбутньої професії – від 
економіста, юриста, програміста, лікаря до геолога, астронома, хіміка й 
агронома, всього щонайменше 160 спеціальностей. Зауважимо, що навчання на 
медичних спеціальностях триває п’ять років. Безперечним плюсом є також 
можливість здобуття вищої освіти казахською, російською чи англійською 
мовами. 

Після запровадження в країні єдиного національного тестування як іспиту, 
випускного для школярів і вступного для майбутніх студентів, навантаження (й 
моральне, й фізичне) на учнів зменшилося. Підготовка до складання тестів 
ведеться впродовж останніх двох років навчання в школі. 

Вища школа в Казахстані орієнтована насамперед на вітчизняний ринок 
праці. Незважаючи на відмінності між системою навчання й практичними 
                                                            
81 Количество иностранных студентов в казахстанских вузах увеличилось. URL: https://kursiv.kz/news/ 
obrazovanie/2019-11/kolichestvo-inostrannykh-studentov-v-kazakhstanskikh-vuzakh-uvelichilos?page=5. 
82 National ranking of the best universities of Kazakhstan. URL: https://www.topuniversities.com/where-to-
study/kazakhstan/guide. 
83 Higher Education Internationalization: Insights from Kazakhstan. URL: https://www.researchgate.net/ 
publication/304988399_Higher_Education_Internationalization_Insights_from_Kazakhstan. 
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навичками, необхідними в роботі, випускники ЗВО країни більш адаптовані до 
вимог казахських компаній. 

Стипендія, заснована Президентом Казахстану, дає можливість здобути 
науковий ступінь та пройти стажування у відомих компаніях світу. Щоб її 
отримати, необхідно мати високий середній бал атестата та відповідний рівень 
володіння іноземною й державною мовами.  

Варто зауважити, що уряд Казахстану щорічно надає стипендії для 
навчання іноземних студентів. Наприклад, у 2018 р. в межах двосторонньої 
Угоди про співпрацю між Міністерством освіти і науки України та 
Міністерством освіти і науки Республіки Казахстан ним надано 40 стипендій на 
навчання у ЗВО для українців, а в 2019 р. таких стипендій уже було 160. 

У табл. 1.13 відображено особливості процедури легалізації документів 
про освіту в Казахстані порівняно з Україною. Як видно, в обох країнах ця 
процедура має багато спільних рис, однак у Казахстані вона все-таки більш 
спрощена. 

Отже, вагомими перевагами системи вищої освіти в Казахстані є наявність 
навчальних програм російською й англійською мовами та доволі низька вартість 
навчання і проживання. Крім того, в країні діє спрощена система вступу до 
університетів, а іноземні студенти мають можливість отримувати стипендію. 

 
Таблиця 1.13 

Особливості процедури легалізації документів про освіту для іноземних 
студентів в Україні та Казахстані 

ТОП-20 країн  
за походженням 

іноземних 
студентів в 

Україні 

Країна 
походження 
документа 

Легалізація в Україні 
Легалізація  
в Казахстані 

1 2 3 4 
1 Індія 

Апостиль Апостиль 2 Марокко 
3 Азербайджан 

4 Туркменістан 
Не потребують 

додаткового 
засвідчення 

Легалізація не потрібна 

5 Нігерія Консульська легалізація Консульська легалізація 6 Єгипет 
7 Туреччина Апостиль Апостиль 
8 Китай Консульська легалізація Легалізація не потрібна 
9 Ізраїль Апостиль Апостиль 
10 Грузія   
11 Йорданія Консульська легалізація Консульська легалізація 

12 Узбекистан 
Не потребують 

додаткового 
засвідчення 

Легалізація не потрібна 

13 Іран Консульська легалізація Консульська легалізація 14 Гана 
15 Росія Апостиль Апостиль 
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1 2 3 4 
16 Ліван 

Консульська легалізація
Консульська легалізація 17 Ірак 

18 Туніс Апостиль 
19 Лівія Консульська легалізація 
20 Польща Апостиль Апостиль 

Складено за: Hague Conference on Private International Law. URL: 
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41. 
 
 
 
1.3. Участь України у глобальному ринку послуг вищої освіти 

 
В Україні прийом на навчання до ЗВО іноземців і осіб без громадянства 

здійснюється згідно із законами України «Про вищу освіту», «Про правовий 
статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про 
біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»; Указом 
Президента України «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва 
областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і 
адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова»; 
постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання набору для навчання 
іноземців та осіб без громадянства»; наказом Міністерства освіти і науки 
України «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців 
та осіб без громадянства»84. 

Згідно із національним законодавством, кожного року розробляються 
Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України, що є чинними 
впродовж відповідного календарного року. Правила прийому затверджуються 
вченою (педагогічною) радою ЗВО, розміщуються на його офіційному вебсайті 
та вносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). В 
Умовах прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році 
зазначено, що іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту 
за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо іншого не передбачено 
міжнародними договорами України, згода на обов’язковість котрих надана 
Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої 
освіти про міжнародну академічну мобільність. 

Зарахування вступників із числа іноземних громадян на навчання за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб може здійснюватися ЗВО: 

- двічі на рік, до та на початку академічних семестрів (але не пізніше ніж 
1 листопада і 1 березня відповідно), для здобуття ступенів молодшого бакалавра, 
бакалавра, магістра; 

- упродовж року для навчання в аспірантурі, ад’юнктурі, докторантурі. 
Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за 

кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура 
визнання і встановлення його еквівалентності, що здійснюється відповідно до 
                                                            
84 Про затвердження Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році : наказ 
Міністерства освіти і науки України від 11.10.2019 № 1285. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1192-19. 
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наказу Міністерства освіти і науки України від 05.05.2015 № 504 «Деякі питання 
визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 27.05.2015 за № 614/27059. 

Офіційним державним джерелом інформації з питань навчання іноземних 
студентів є Український державний центр міжнародної освіти (УДЦМО) 
Міністерства освіти і науки України. З огляду на це було детально 
проаналізовано статистичний збірник «Іноземні студенти в Україні: статистичні 
дані» за 2019 р.85, а також матеріали вебсайту УДЦМО86, що дало змогу 
зосередитися на особливостях поточного стану й надання освітніх послуг 
іноземним студентам у нашій країні. 

На рис. 1.6 відображено динаміку чисельності іноземних студентів в 
Україні починаючи з 2011 р. Очевидно, що вона має тенденцію до зростання: 
станом на 2018 р. в Україні навчалося 75 605 іноземних студентів, тобто на 
21 941 особу, або 29 % більше, ніж у 2011 р. 

Наразі найбільша кількість іноземних студентів, котрі здобувають вищу 
освіту в Україні, є громадянами Азії та Африки. Загалом у вітчизняних ЗВО 
навчаються студенти-іноземці із 154 країн світу. Як показує рис. 1.7, переважно 
це громадяни Індії (19,78 %), Марокко (9,77 %), Азербайджану (8,24 %), 
Туркменістану (6,66 %), Нігерії (4,7 %), Єгипту (4,51 %), Туреччини (4,3 %), 
Китаю (3,6 %), Ізраїлю (3,25 %) і Грузії (3,17 %). На всі інші країни припадає 
32,02 % іноземних студентів. Повний перелік країн за походженням іноземних 
студентів наведено в Додатку 1. 

 

 
Рис. 1.6. Чисельність іноземних студентів в Україні  

впродовж 2011–2018 рр., осіб 

Побудовано за даними Українського державного центру міжнародної освіти. URL: 
https://studyinukraine.gov.ua/. 

                                                            
85 Іноземні студенти в Україні : стат. дані / уклад.: О. О. Шаповалова, О. М. Бєлік. Київ, 2019. 60 с. 
86 Український державний центр міжнародної освіти. URL: https://studyinukraine.gov.ua/. 
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Рис. 1.7. Топ-10 країн за походженням іноземних студентів 

Побудовано за даними Українського державного центру міжнародної освіти. URL: 
https://studyinukraine.gov.ua/.  
 

У 2017/2018 н. р. частка студентів із країн пострадянського простору 
становила 29,47 %, а наступного, 2018/2019 н. р. вона скоротилася майже на 5 %, 
до 24,67 % (рис. 1.8). На сьогодні найбільше студентів із пострадянських країн є 
громадянами Азербайджану, Туркменістану, Грузії, Узбекистану та Росії, дещо 
менше – з Молдови, Білорусі, Вірменії, Таджикистану та інших країн. Ці 
студенти, як правило, обирають правові й економічні спеціальності для навчання 
(міжнародні відносини, міжнародна економіка, міжнародне право, банківська 
справа тощо) та навчаються переважно заочно. 

 

Рис. 1.8. Чисельність студентів українських ЗВО з пострадянських країн 
порівняно з іншими країнами, осіб 

Побудовано за даними Українського державного центру міжнародної освіти. URL: 
https://studyinukraine.gov.ua/. 
 

Слід зазначити, що у 2018/2019 н. р. іноземні студенти навчалися в 
443 ЗВО, перелік яких порівняно з попереднім, 2017/2018 н. р. збільшився майже 
вдвічі (рис. 1.9). У 2018/2019 н. р. розподіл ЗВО за формою власності був таким: 
державні – 66 620 од., або 88,12 % загальної кількості ЗВО; приватні – 8953 од., 
або 11,84 %, та комунальні – 32 од., або 0,04 %. Детальнішу інформацію 
наведено в Додатку 2. 
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Рис. 1.9. Кількість ЗВО в Україні, що здійснюють навчання іноземних 

студентів, од. 
Побудовано за даними Українського державного центру міжнародної освіти. URL: 
https://studyinukraine.gov.ua/. 
 

У табл. 1.14 наведено рейтинг українських ЗВО, найпопулярніших серед 
іноземних студентів. Лідерами за чисельністю таких студентів є Харківський 
національний медичний університет та Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна, на третьому місці – Одеський національний медичний 
університет. У цих ЗВО навчається 27 689 іноземних студентів, або 38,86 % їх 
загальної кількості.  

Таблиця 1.14 
Рейтинг українських ЗВО, найпопулярніших серед іноземних студентів 

 
Місце 

 
Назва ЗВО 

Чисель-
ність 

іноземних 
студентів, 

осіб 

Частка від 
загальної 
кількості 
іноземних 

студентів, %
1 Харківський національний медичний університет 4432 5,86 
2 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 4363 5,77 
3 Одеський національний медичний університет 3780 4,99 
4 Національний медичний університет імені 

О. О. Богомольця 3601 4,76 
5 Запорізький державний медичний університет 2665 3,52 
6 ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 2443 3,23 
7 Вінницький національний медичний університет  

імені М. І. Пирогова 2276 3,01 
8 ПАТ ВНЗ «Міжрегіональна академія управління 

персоналом» 2079 2,74 
9 ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 

iменi I. Я. Горбачевського МОЗ України» 2050 2,71 
10 ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет» 1723 2,27 

Усього 27689 38,86 
Складено за даними Українського державного центру міжнародної освіти. URL: 
https://studyinukraine.gov.ua/. 
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Варто підкреслити: серед цих ЗВО Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна входить до переліку найкращих університетів світу за 
результатами міжнародних рейтингів QS World University Rankings 2020 та The 
Times Higher Education World University Rankings 2020, що є для студентів-
іноземців вагомим аргументом на користь вибору саме цього ЗВО для здобуття 
вищої освіти.  

Як бачимо з табл. 1.14, у десятці лідерів вісім університетів медичного 
спрямування. Отримані дані корелюють зі статистичною інформацією щодо 
розподілу спеціальностей, найбільш затребуваних серед іноземних студентів в 
Україні, адже до трьох найпопулярніших спеціальностей належать медицина 
(26,5 %), лікувальна справа (13,19 %) і стоматологія (6,88 %). Цікаво, що 
медичний напрям навчання найчастіше обирають студенти з Індії, Китаю, країн 
Африки й Азії. Також досить популярними спеціальностями є менеджмент 
(4,71 %), фармація та промислова фармація (4,04 %); дещо меншим попитом у 
іноземців користується право (2,14 %). Середню освіту здобуває 1,88 % 
студентів з-за кордону, переважно це громадяни Китаю й Туркменістану. Менш 
ніж 2 % іноземців навчаються на таких спеціальностях: фінанси, банківська 
справа та страхування (1,62 %); економіка (1,41 %); будівництво (1,39 %); 
філологія (1,35 %). Усі інші спеціальності, на котрих навчаються іноземні 
студенти, становлять 25,28 % їх загальної кількості. Крім того, майже десята 
частина цих студентів (9,61 %) проходить мовну підготовку (рис. 1.10). 

 

 
Рис. 1.10. Найпопулярніші спеціальності серед іноземних студентів,  

які навчаються в Україні 
Побудовано за даними Українського державного центру міжнародної освіти. URL: 
https://studyinukraine.gov.ua/.  
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Експерти УДЦМО серед перспективних спеціальностей для іноземних 
студентів, поряд із медициною й фармакологією, називають будівництво (civil 
engineering), авіоніку та ракетні технології, прикладну фізику й нанотехнології, 
газове та нафтове машинобудування й технології, суднобудування, дослідження 
в галузі атомної енергії, агрономію, біологію та генетику.  

На картосхемі розподілу чисельності іноземних студентів в Україні 
(рис. 1.11) видно, що найбільше іноземних студентів навчається в Харківській 
(19 746 осіб), Одеській (8460 осіб) і Дніпропетровській (5083 особи) областях. 
Чимало таких студентів і в Київській області (16 341 особа), зокрема у столиці. 
Найменше студентів з-за кордону в північно-західному регіоні – Волинській 
(76 осіб), Хмельницькій (70 осіб), Житомирській (62 особи) та Чернігівській 
(24 особи) областях. 

 
Рис. 1.11. Картосхема розподілу чисельності іноземних студентів  

в Україні по областях, од. 
Складено за даними Українського державного центру міжнародної освіти. URL: 
https://studyinukraine.gov.ua/. 
 

Зауважимо: переважна більшість студентів-іноземців в Україні 
безпосередньо здобуває освіту (основне навчання – 87,47 %), що триває 6 років. 
Практично кожний десятий такий студент (9,61 %) проходить мовну підготовку, 
котра передбачає додатковий рік навчання з метою вивчення мови викладання, 
після якої розпочинається основне навчання. Післядипломну освіту здобуває 
1,96 % іноземних студентів. У межах програми академічної мобільності 
навчається 0,04 % таких студентів, вишкіл PhD (аспірантура/докторантура) 
здобувають 0,92 %.  
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Важливе значення для іноземних студентів має мова викладання.  
В Україні 43,503 % іноземних громадян навчаються англійською мовою, 
29,376 % – російською, 27 % – українською, 0,117 % – французькою та 0,004 % – 
німецькою.  

У 2018/2019 н. р. найпопулярнішою формою навчання серед студентів з-за 
кордону була денна (84,1547 %), набагато менше таких студентів обрали заочну 
(15,8165 %), найнижчим попитом користуються вечірня форма навчання й 
екстернат (0,0212 і 0,0076 % відповідно). В розрізі освітніх ступенів та освітньо-
кваліфікаційних рівнів частка іноземних студентів, котрі проходять підготовку 
за програмою «магістр», становить 44,08 %, «бакалавр» – 35,12 %, «спеціаліст» 
– 19,48 %, «молодший спеціаліст» – 0,87 %, «доктор філософії» – 0,45 %. 

Переважання серед іноземних студентів в Україні громадян Індії (майже 
20 %) великою мірою пов’язане з інформацією, яка подається Медичною радою 
Індії (Medical Council of India, MCI)87. На вебсайті MCI розміщено перелік 
зарубіжних університетів, де індійці можуть здобувати вищу освіту, після чого 
їхній диплом буде визнано на батьківщині. При цьому навчання в Україні триває 
шість років, а не п’ять, як у Індії; до того ж вітчизняне законодавство не 
передбачає навчання в інтернатурі для іноземних студентів та забороняє 
поєднувати навчання з працею.  

До речі, наприклад, Саудівська Аравія не визнає українські дипломи з 
медицини через відсутність практичної підготовки. Більше того, в тій самій Індії 
здобуті в нашій країні медичні спеціальності, незалежно від отриманого 
освітньо-кваліфікаційного рівня – спеціаліст чи магістр, завжди прирівнюються 
тільки до бакалавра з медицини (Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, 
MBBS). 

Незважаючи на це, індійські студенти приїжджають до України на 
навчання. На їхню думку, його основними перевагами є: непогана якість 
української медичної освіти, порівняно невисока вартість навчання (приблизно 
20 % вартості навчання на їхній батьківщині) і проживання, можливість 
навчатися англійською мовою. Крім того, у великих містах, де розташовані 
обрані ними ЗВО (Києві, Одесі, Харкові, Львові), ці студенти можуть 
задовольнити свої гастрономічні уподобання відповідно до релігійних 
переконань. 

Зауважимо, що переважна більшість студентів, зокрема індійських 
громадян, користуються послугами освітнього агента, а саме приватної 
організації-посередника, яка надає різноманітні послуги з підготовки потрібних 
документів, відправлення студента на навчання, отримання ним візи, його 
супроводу в країні навчання, оформлення документів на посвідку та ін. 
Наприклад, у 2018 р. частка запрошень для іноземних студентів, зареєстрованих 
за зверненням агента, становила 70,47 %, відповідно за зверненням студента-
абітурієнта – 29,53 %. 

Аналізуючи ринок освітніх послуг в Україні для студентів з-за кордону, не 
можна оминути тему легалізації документів про освіту, котра досить часто є 

                                                            
87 Medical Council of India. URL: https://www.nmc.org.in/. 
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проблемою для іноземців, адже в Україні передбачена складна процедура 
підтвердження чинності цих документів. У ряді країн їх перевіряють лише в 
електронному форматі на платформі освітнього електронного реєстру (за 
наявності), однак в Україні згідно з чинним законодавством обов’язковим є й 
паперове підтвердження (Додаток 3). Документи про легалізацію від імені 
Міністерства освіти і науки України видає ДП «Інформаційно-іміджевий центр». 
Не потребують додаткового засвідчення документів про освіту студенти тільки 
із двох країн – Туркменістану та Узбекистану (табл. 1.15).  

Таблиця 1.15 
Легалізація документів про освіту для іноземних студентів в Україні 

ТОП-20 країн  
за походженням 

іноземних студентів  
в Україні 

Країна походження 
документа 

Легалізація в Україні 

1 Індія 
Апостиль 2 Марокко 

3 Азербайджан 
4 Туркменістан Не потребують додаткового засвідчення 
5 Нігерія Консульська легалізація 6 Єгипет 
7 Туреччина Апостиль 
8 Китай Консульська легалізація 
9 Ізраїль Апостиль 10 Грузія 
11 Йорданія Консульська легалізація 
12 Узбекистан Не потребують додаткового засвідчення 
13 Іран Консульська легалізація 14 Гана 
15 Росія Апостиль 
16 Ліван 

Консульська легалізація 17 Ірак 
18 Туніс 
19 Лівія 
20 Польща Апостиль 

Джерело: Офіційний вебсайт ДП «Інформаційно-іміджевий центр». URL: https://apostille.in.ua/ua/. 
 
Консульська легалізація – це процедура визнання офіційних документів, 

виданих на території України, за кордоном, котра проводиться в міністерствах 
України й консульствах іноземних держав на її території. Така процедура може 
тривати до півроку та не гарантує, що студент отримає позитивне підтвердження. 
Запрошення на навчання видаються безпосередньо ЗВО, за яке іноземний 
студент має сплатити, але в разі негативного консульського підтвердження 
кошти йому не повертаються. 

Для прикладу, у 2018 р. було зареєстровано 7898 запрошень із Індії, проте 
загальна чисельність студентів із цієї країни, що навчаються в Україні впродовж 
шести років (бакалаври плюс магістри), становить 14 958 осіб, тобто значно 
менше, ніж якби всі індійські студенти щороку отримували запрошення. 
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Апостиль, або апостилювання (apostille) – це один із правових режимів 
визнання юридичної чинності документів, що мають використовуватися за 
кордоном. Апостиль виник як альтернативна й універсальна процедура 
підтвердження чинності іноземних документів. На відміну від консульської 
легалізації, на апостилювання витрачається менше часу, а документи з 
апостилем можуть застосовуватися в різних країнах, а не в одній88. 

На підставі проведеного аналізу вимальовується «портрет» іноземного 
студента в Україні. Так, переважна більшість іноземних громадян, котрі 
здобувають вищу освіту в нашій державі, є громадянами країн Азії й Африки. Як 
правило, ці студенти належать до середнього класу та обирають університети 
серед країн Європи, Росії й Китаю. Медичний напрям навчання є пріоритетним, 
затребувані також такі спеціальності як менеджмент, право, середня освіта, 
фінанси, економіка та будівництво. 

У табл. 1.16 подано SWOT-аналіз надання освітніх послуг для іноземних 
студентів в Україні, де можна більш детально ознайомитись із сильними та 
слабкими сторонами надання таких послуг, а відтак потенційними 
можливостями та загрозами розвитку українського ринку освітніх послуг. 

 
Таблиця 1.16 

SWOT-аналіз особливостей надання освітніх послуг  
для іноземних студентів в Україні 

Сильні сторони Слабкі сторони 
Україна посіла 44-у позицію серед топ-50 країн 
у QS Higher Education System Rankings 2018. 
Чисельність іноземних студентів в Україні 
щороку істотно зростає.  
Іноземні студенти вважають українську освіту 
якісною. 
Спрощена процедура вступу до ЗВО України. 
Порівняно невисока й доступна для громадян 
країн, що розвиваються, вартість навчання та 
проживання. 
Можливість навчатися на підготовчому курсі 
та проходити мовну підготовку. 
Більшість університетів, які орієнтовані на 
залучення студентів з-за кордону, пропонують 
навчання іноземною мовою (англійською, 
російською, німецькою, французькою та ін.). 
Наявність офіційних державних установ із 
питань навчання іноземних студентів 
(підпорядковані Міністерству освіти і науки 
України), котрими є Український державний 
центр міжнародної освіти 
(https://studyinukraine.gov.ua/) і ДП 
«Інформаційно-іміджевий центр» 
(https://apostille.in.ua/).  
Провідні українські ЗВО на своїх вебсайтах 
мають окрему рубрику з інформацією для 
іноземних студентів (Admission information for 
foreign students, Tuition fees for foreign students)

Українські ЗВО в системі міжнародних рейтингів The 
Times Higher Education World University Rankings та QS 
World University Rankings представлені недостатньо. 
У національному законодавстві не передбачено 
можливості поєднувати роботу з навчанням для 
іноземних студентів. 
Студенти з-за кордону, які навчаються на медичних 
спеціальностях (найбільша частка в Україні), не мають 
права навчатися в інтернатурі та проходити практичну 
підготовку. 
Відсутня ефективна освітня політика та PR-стратегія з 
метою залучення іноземних студентів. 
Українські дипломи не визнаються в більшості країн 
світу, необхідне додаткове підтвердження отриманої 
кваліфікації. 
Не всі ЗВО (особливо регіональні) мають змогу 
забезпечити викладання для іноземних студентів 
міжнародною мовою (англійською). 
Бюджетні місця для навчання іноземних студентів в 
Україні (квоти для студентів) обмежені. 
Відсутня мережа «університетських освітніх агентів», 
натомість розвинена мережа приватних освітніх 
агентів. 
Під час прийняття на навчання іноземних громадян, що 
подають документ про здобутий за кордоном ступінь 
(рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і 
встановлення еквівалентності цих документів. 
Складна процедура оформлення студентських віз та 
легалізації документів про освіту 

                                                            
88 Офіційний сайт ДП «Інформаційно-іміджевий центр». URL: https://apostille.in.ua/ua/. 
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Можливості Загрози 
Поліпшення позицій ЗВО України в 
міжнародних рейтингах. 
Посилення процесів інтернаціоналізації 
вітчизняної системи вищої освіти на тлі 
демографічного зниження чисельності 
українських студентів. 
Адаптація ЗВО України до міжнародних 
стандартів. 
Підписання договорів про співпрацю 
вітчизняних ЗВО з міжнародними 
університетами, а також договорів про взаємне 
визнання дипломів. 
Розвиток мережі рекрутаційних та 
інформаційних центрів українських ЗВО. 
Доповнення переліку вітчизняних ЗВО 
медичних напрямів на сайті Медичної ради 
Індії (MCI) для залучення більшої кількості 
студентів-медиків. 
Проведення рекламних кампаній ЗВО України 
з метою залучення іноземних студентів. 
Збільшення кількості вітчизняних ЗВО, де 
навчаються такі студенти. 
Залучення іноземних викладачів на роботу у 
ЗВО України, а також іноземних студентів із 
інших країн на навчання в нашій державі. 
Зростання кількості акредитованих програм у 
вітчизняних ЗВО. 
Популяризація англійської мови викладання як 
міжнародної серед усіх ЗВО України 

Загострення політичної ситуації та військового 
конфлікту в Україні. 
Недостатня популяризація українських ЗВО на 
глобальному ринку освітніх послуг. 
Відсутність перспективи працевлаштування для 
іноземних студентів після отримання диплому в 
Україні. 
ЗВО не надають іноземним студентам допомогу в 
адаптації до місцевих умов. 
Націленість іноземних студентів, які здобувають вищу 
освіту за спеціальністю «медицина», на отримання 
практичної підготовки може переорієнтовувати їх на 
здобуття освіти в країнах, де така підготовка надається, 
та призвести до відпливу істотної частки іноземних 
студентів до інших країн. 
Зміни в національному законодавстві щодо мови 
викладання в українських ЗВО можуть призвести до 
скорочення чисельності іноземних студентів, котрі 
навчаються російською мовою. 
Складна й забюрократизована система запрошення 
іноземного студента на навчання в Україні. 
Наявність корупції у вітчизняній освітній сфері 

Складено авторами. 
 
Таким чином, вища освіта України на ринку освітніх послуг користується 

популярністю в іноземних студентів країн Азії та Африки, серед яких 
переважають громадяни Індії (майже 20 %). Загальна їх чисельність поступово 
зростає – наразі вищу освіту в Україні здобувають 75 605 студентів з-за кордону. 
Переважна їх більшість навчається у ЗВО медичного спрямування 
(Харківському національному медичному університеті, Одеському 
національному медичному університеті, Національному медичному університеті 
імені О. О. Богомольця), а також у тих, що входять до міжнародних рейтингів 
The Times Higher Education World University Rankings та QS World University 
Rankings (Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна, 
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Сумському 
державному університеті). 

Найбільш затребуваними спеціальностями серед іноземних студентів є: 
медицина (26,5 %), лікувальна справа (13,19 %), стоматологія (6,88 %), 
менеджмент (4,71 %), фармація та промислова фармація (4,04 %), право (2,14 %), 
середня освіта (1,88 %), фінанси, банківська справа і страхування (1,62 %), 
економіка (1,41 %), будівництво (1,39 %) та філологія (1,35 %). 

 
Конкурентними перевагами навчання у ЗВО України є: 
• можливість здобути якісну освіту (зокрема, такою є медична освіта); 
• нескладна процедура вступу до ЗВО; 
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• порівняно низька вартість надання освітніх послуг (залежно від 
університету й обраної спеціальності вона коливається від 3 тис. до 5 тис. дол. 
США); 

• доступні ціни на проживання (можливе проживання як у студентському 
гуртожитку, так і в орендованій кімнаті чи квартирі); 

• можливість навчатися на підготовчому відділенні та проходити мовну 
підготовку; 

• більшість університетів, які орієнтовані на залучення іноземних 
студентів, пропонують навчання іноземною мовою (англійською, російською, 
німецькою, французькою та ін.). 

 
Перешкодами для вибору навчання у ЗВО України є: 
• заборона, відповідно до національного законодавства, іноземним 

студентам, які отримують медичні спеціальності в українських ЗВО, навчатися в 
інтернатурі, а також проходити стажування; 

• неможливість для студентів з-за кордону, котрі бажають набути досвід 
роботи або/чи додатковий дохід, поєднувати роботу з навчанням в Україні; 

• невелика частка ЗВО, які надають якісні освітні послуги англійською 
мовою; 

• складна процедура оформлення студентських віз і легалізації документів 
про освіту; 

• додаткові витрати для переважної більшості іноземних студентів на 
послуги приватних освітніх агентів через нерозвиненість в Україні мережі 
університетських освітніх агентів; 

• обов’язковість процедури визнання та встановлення еквівалентності 
документів про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти під час прийняття 
на навчання іноземних громадян. 

До зазначеного можна додати непередбаченість в Україні стипендій для 
іноземних громадян. Причому це можуть бути стипендії, що тільки частково 
покривають вартість навчання, адже в багатьох випадках для студента з-за 
кордону має значення іміджевий момент, сам факт, що він здобув право на 
стипендію. Водночас більшість країн-конкурентів пропонують стипендії для 
навчання, а в окремих випадках – ще й додатково покривають витрати, пов’язані 
з проживанням і харчуванням. Тому Міністерство освіти і науки України, а 
також усі вітчизняні ЗВО на офіційному вебсайті повинні розмістити окрему 
рубрику з вичерпною інформацію для іноземних громадян, котрі планують 
здобувати вищу освіту в Україні. Крім того, потрібно розробити PR-стратегію та 
регулярно проводити рекламну кампанію з метою запрошення іноземних 
студентів на навчання до України. Досвід успішних країн показує, що 
ефективним механізмом є двостороння освітня співпраця між країнами й 
університетами, зокрема, підписання меморандумів про взаєморозуміння та 
домовленостей про взаємне визнання освітніх документів. 

З огляду на зазначене можна зробити висновок, що пріоритетами освітньої 
політики України з метою залучення більшої кількості іноземних студентів є: 
поліпшення надання освітніх послуг шляхом модернізації освітнього процесу з 
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урахуванням міжнародних стандартів, налагодження співпраці з міжнародними 
університетами та підписання з ними договорів про взаємне визнання дипломів, 
внесення змін до національного законодавства в частині спрощення процедури 
легалізації документів про освіту, а також надання можливості іноземним 
студентам поєднувати навчання з працею, а отже, мати змогу отримати роботу в 
Україні після закінчення ЗВО.   
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Розділ 2. ОСНОВНІ ПІДХОДИ З ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ 
ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЗВО УКРАЇНИ  

 
 

2.1. Методологічні підходи щодо оцінювання діяльності ЗВО 
 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про вищу освіту»89, основними 
завданнями закладу вищої освіти є:  

1) провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує 
здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними 
спеціальностями;  

2) для університетів, академій, інститутів – провадження наукової 
діяльності шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої 
діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових кадрів вищої 
кваліфікації і використання отриманих результатів в освітньому процесі;  

3) участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави 
через формування людського капіталу;  

4) формування особистості шляхом патріотичного, правового, 
екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних 
цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, 
здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в 
сучасних умовах;  

5) забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, 
наукової та інноваційної діяльності;  

6) створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього 
процесу їхніх здібностей і талантів;  

7) збереження та примноження моральних, культурних, наукових 
цінностей і досягнень суспільства;  

8) поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного 
рівня громадян;  

9) налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної 
діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури;  

10) вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та сприяння 
працевлаштуванню випускників. 

Керівник ЗВО має забезпечити розв’язання всіх цих завдань, а також 
підвищення ефективності діяльності закладу (рис. 2.1). 

Перелік цільових показників діяльності ЗВО, досягнення яких повинен 
забезпечити його керівник, і механізми перевірки їх досягнення наведено в 
табл. 2.1.  

                                                            
89 Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-
18#Text. 



52 

 
Рис. 2.1. Логічна схема цілей керівника ЗВО 

Побудовано авторами. 
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Таблиця 2.1 
Цільові показники діяльності ЗВО, досягнення яких повинен 

забезпечити його керівник, та механізми перевірки їх досягнення 

№ 
з/п 

Цільові показники діяльності 
(результативності, 

ефективності та якості) 
закладу вищої освіти 

Строк 
виконання

Механізми перевірки досягнення 
цільових показників 

1 2 3 4 
Освітня діяльність ЗВО 

1 Кількість та якість акредитованих 
освітніх програм  

Впродовж 
терміну дії 
контракту, 
щорічно 

Дані НАЗЯВО; кількість одиниць; 
рівень «F», рівень «E», рівень «B», рівень 
«A»; критерій оцінки – збільшення 
акредитованих освітніх програм 

2 Чисельність студентів, які 
навчаються у ЗВО за відповідними 
освітніми програмами 

Дані офіційної статистичної звітності; 
кількість осіб; критерій оцінки – 
збільшення 

3 Кількість викладачів ЗВО 
відповідної кваліфікації 

Дані офіційної статистичної звітності; 
кількість осіб; критерій оцінки –
збереження/збільшення 

4 Чисельність викладачів, які 
проходять навчання/підвищення 
кваліфікації 

Дані офіційної статистичної звітності; 
кількість осіб; критерій оцінки – відсоток 
збільшення 

5 Навантаження студентів на 
одного викладача ЗВО 

Дані офіційної статистичної звітності; 
розрахунок; критерій оцінки – збереження 
відповідного рівня 

6 Рівень працевлаштування 
випускників 

Моніторингові дослідження через базу 
Пенсійного фонду України (платники 
ЄСВ); критерій оцінки – відсоток 
збільшення 

7 Рівень працевлаштування 
випускників за фахом 
/ регульованою професією від 
загалу працевлаштованих 

Моніторингові дослідження через базу 
Пенсійного фонду України (платники 
ЄСВ) у професійному розрізі; критерій 
оцінки – відсоток збільшення 

Науково-інноваційна діяльність 
1 Наукова новизна результатів, 

отриманих ЗВО, та практична 
цінність для суспільства й економіки 

Впродовж 
терміну дії 
контракту, 
щорічно 

Кількість патентів, авторських прав, актів 
упровадження; критерій оцінки – 
збільшення числа одиниць 

2 Показники інтегрованості наукової 
(науково-технічної) діяльності 
ЗВО у світовий освітньо-науковий 
простір, зокрема участь у проєктах 
Еразмус+ 

Кількість проєктів, грантів, що 
реалізуються ЗВО; критерій оцінки – 
збільшення числа одиниць 

3 Показники оцінки наукового 
потенціалу ЗВО 

Чисельність штатних науково-педагогічних 
працівників (НПП); кількість докторів наук 
у складі НПП за науковим напрямом; 
чисельність кандидатів наук у складі НПП; 
кількість штатних наукових працівників 
науково-дослідних частин, секторів та 
інших науково-дослідних підрозділів 
(НДП); чисельність аспірантів; кількість 
докторантів; чисельність докторів у складі 
НДП; кількість кандидатів наук у складі 
НДП; чисельність молодих учених); 
критерій оцінки – збільшення кількості осіб
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1 2 3 4 
4 Показники оцінки 

результативності наукової 
діяльності ЗВО  

 

Кількість захищених кандидатських 
дисертацій працівниками ЗВО (НПП, 
працівники НДП та аспіранти); число 
захищених докторських дисертацій 
працівниками ЗВО (НПП, працівники НДП 
і докторанти); чисельність молодих учених, 
які є виконавцями наукових робіт та 
науково-технічних (експериментальних) 
розробок, що фінансуються за кошти 
загального та/або спеціального фондів 
державного бюджету; кількість працівників 
(за основним місцем роботи), які є членами 
редакційних колегій наукових видань 
(журналів), що індексуються в 
наукометричних базах даних Scopus та/або 
Web of Science, окрім видань, засновником 
яких є заклад вищої освіти; обсяг коштів на 
виконання наукових досліджень і розробок 
ЗВО, що за результатами конкурсного 
відбору фінансуються із загального фонду 
бюджету; обсяг коштів на виконання 
наукових досліджень і розробок ЗВО за 
науковим напрямом, які фінансуються зі 
спеціального фонду державного бюджету; 
балансова вартість придбаного або 
отриманого в довгострокове користування 
обладнання; кількість наукових видань 
(журналів), засновником (співзасновником) 
яких є ЗВО та які індексуються в 
наукометричній базі даних Scopus; число 
наукових видань (журналів), засновником 
(співзасновником) яких є ЗВО та які 
індексуються в наукометричній базі даних 
Web of Science; число публікацій у фахових 
наукових виданнях України; кількість 
публікацій у зарубіжних періодичних 
наукових виданнях країн ОЕСР; число 
публікацій у наукових виданнях 
(журналах), що індексуються в 
наукометричній базі даних Scopus; 
кількість публікацій у наукових виданнях 
(журналах), які індексуються в 
наукометричній базі даних Web of Science; 
критерій оцінки – збільшення числа 
одиниць 

5 Темпи зростання вартості товарів і 
послуг, що є результатом виду 
економічної діяльності 
«Професійна наукова та технічна 
діяльність» в основних цінах, яку 
здійснює ЗВО 

Дані офіційної статистичної звітності; 
розрахунок; критерій оцінки – відсоток 
збільшення 

Соціально-економічна та фінансово-господарська діяльність 
1 Темпи зростання обсягу 

фінансування ЗВО за рахунок 
державного бюджету України 
відповідно до формули розподілу 

Впродовж 
терміну дії 
контракту, 
щорічно 

Дані фінансово-бухгалтерської та 
бюджетної звітності; розрахунок; критерій 
оцінки – збільшення, тис. грн 
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1 2 3 4 
2 Темпи зростання обсягу 

фінансування ЗВО за рахунок 
надання платних освітніх послуг 

 

Дані фінансово-бухгалтерської та 
бюджетної звітності; розрахунок; 

критерій оцінки – збільшення 
спеціального фонду, тис. грн 

3 Темпи зростання обсягу 
фінансування ЗВО за рахунок 
здійснення фінансово-
господарської діяльності 

4 Темпи зростання обсягу 
фінансування ЗВО за рахунок усіх 
грантів 

5 Забезпечення розрахункової 
вартості навчання одного студента 
в розрізі освітніх рівнів за кожною 
галуззю знань, спеціальністю, 
видом економічної діяльності, 
формою навчання (денна, вечірня, 
заочна) 

Дані фінансово-бухгалтерської та 
бюджетної звітності; критерій оцінки – 
відсоток підвищення щорічних темпів 
зростання показника «Вартість освітніх 
послуг вищої освіти, що є результатом 
освітньої діяльності ЗВО в основних 
цінах» (складова показника «Випуск» за 
видом економічної діяльності «Освіта») 

6 Збільшення обсягів капітальних 
видатків – на будівництво, 
реконструкцію та ремонт 
приміщень науково-освітнього й 
побутового призначення 
(аудиторій, лабораторій тощо) 

Дані фінансово-бухгалтерської та 
бюджетної звітності; розрахунок; критерій 
оцінки – збільшення капітальних видатків, 
тис. грн; кількість об’єктів, од. 

7 Забезпечення зростання витрат на 
оплату праці та соціальне 
забезпечення НПП і студентів 

Дані фінансово-бухгалтерської та 
бюджетної звітності; розрахунок; критерій 
оцінки – збільшення соціальних видатків, 
тис. грн 

Складено авторами. 
 
Наведений перелік цільових показників, котрих повинен досягти ректор, 

не є вичерпним, особливо з огляду на те, що кожен ЗВО має свою специфіку 
функціонування. Як уже зазначалося, необхідний індивідуальний підхід до 
кожного ЗВО, що особливо актуально в умовах реформування системи вищої 
освіти в Україні, зокрема об’єктивної потреби у скороченні/перепрофілюванні 
багатьох ЗВО.  

Відповідно до норм і положень Закону України «Про вищу освіту», 
прийнятого у 2014 р., у країні було започатковано розроблення стандартів вищої 
освіти за спеціальностями в розрізі її рівнів.  

Станом на 01.10.2020 в Україні розроблено, погоджено й затверджено 
150 стандартів вищої освіти (далі – СВО), в т. ч. 100 для ступеня освіти 
«бакалавр» і 50 – «магістр»90.  

Законодавчою нормою, що регулює розроблення та запровадження на 
практиці СВО, є ст. 10 «Стандарти вищої освіти» Закону України «Про вищу 
освіту»91.  

                                                            
90 Затверджені стандарти освіти. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-
ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti. 
91 Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-
18#Text. 
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Методологічним інструментом розроблення СВО виступають Методичні 
рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, затверджені наказом 
Міністерства освіти і науки України від 01.06.2017 № 600 (у редакції наказу 
Міністерства освіти і науки України від 30.04.2020 № 584) та схвалені сектором 
вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України 
(протокол від 06.02.2020 № 7)92. 

У п. 7.7 ст. 10 Закону України «Про вищу освіту» передбачено врахування 
при розробленні СВО вимог професійних стандартів (у разі їх наявності). Станом 
на 01.10.2020 в Україні розроблено й запроваджено 10 професійних стандартів, 
за якими визначено вимоги до наявності ступеня освіти «бакалавр» та/чи 
«магістр», а саме: Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти; 
Фахівець з публічних закупівель; Соціальний працівник; Державний експерт 
директорату / генерального департаменту; Соціальний працівник (допоміжний 
персонал); Фахівець із соціальної роботи; Фахівець із соціальної допомоги 
вдома; Методист закладу професійної (професійно-технічної) освіти; Майстер 
виробничого навчання; Педагог професійного навчання93. 

Варто зауважити, що ці стандарти або передбачають підготовку за певною 
спеціалізацією в межах спеціальності, або не прив’язані до конкретних 
спеціальностей, або вимагають окрім освіти наявності певного стажу роботи в 
конкретній галузі. 

Згідно з п. 4 статті 10 Закону України «Про вищу освіту», «стандарти вищої 
освіти спеціальностей, необхідних для доступу до професій, для яких 
запроваджене додаткове регулювання, можуть містити додаткові вимоги до 
правил прийому, структури освітньої програми, змісту освіти, організації 
освітнього процесу та атестації випускників. Нормативний зміст підготовки 
здобувачів вищої освіти для відповідних освітніх програм формується у термінах 
програмних результатів навчання»94. Для реалізації цієї статті на практиці МОН 
видано наказ від 22.05.2020 № 673, котрий затверджує Перелік регульованих 
спеціальностей, до якого ввійшло 28 спеціальностей 9 галузей знань. 

Для моніторингу досягнення окреслених цілей можна використовувати 
показники, що характеризують відношення цільових значень і фактичних 
результатів до відповідних витрат – показники ефективності, котрі відображають 
ефект від певного заходу чи виду діяльності. Враховуючи особливості діяльності 
ЗВО та сучасні соціально-економічні умови їх функціонування, оцінку 
діяльності закладу доцільно здійснювати з використанням системи фінансових і 
нефінансових показників/індикаторів оцінювання в рамках трьох напрямів:  

 освітня діяльність;  
 науково-інноваційна діяльність;  
 соціально-економічна та фінансово-господарська діяльність.  

                                                            
92 Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти. URL: https://mon.gov.ua/storage/ 
app/media/vishcha-osvita/rekomendatsii-1648.pdf. 
93 Реєстр професійних стандартів. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=22469103-4e36-
4d41-b1bf-288338b3c7fa&title=RestrProfesiinikhStandartiv&isSpecial=true. 
94 Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-
18#Text. 
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Оцінка діяльності ЗВО має проводитися з дотриманням таких принципів:  
- система показників має якнайповніше охоплювати цілі й завдання ЗВО 

за всіма напрямами його діяльності; 
- система показників повинна бути статистично забезпеченою, тобто має 

бути гарантована можливість організації систематичного збору необхідної 
інформації; 

- показники, що включаються до складу оціночних критеріїв, повинні 
бути репрезентативними, однозначними й порівняними. 

У свою чергу, вимірювати ефективність діяльності ЗВО доцільно в розрізі 
функціонування його структурних підрозділів – лабораторій, кафедр, 
факультетів, інститутів тощо. Також обов’язковою умовою є врахування 
специфіки функціонування ЗВО (універсальний заклад, має певну специфіку, 
готує фахівців для конкретної галузі економіки). 

Основним завданням ЗВО є провадження на високому рівні освітньої 
діяльності, яка забезпечує здобуття студентами вищої освіти відповідного 
ступеня за обраними ними спеціальностями.  

Згідно із Законом України «Про вищу освіту»95, у процесі освітньої 
діяльності ЗВО забезпечує підготовку фахівців відповідно до освітніх програм, 
ліцензійних умов, галузей знань та спеціальностей (ст. 9), а також із 
дотриманням стандартів вищої освіти. 

Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності встановлюють 
вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання закладом вищої освіти 
або науковою установою, й вичерпний перелік документів, що додаються до 
заяви про отримання ліцензії. Ліцензійні умови провадження освітньої 
діяльності визначають:  

1) кадрові вимоги до працівників, які мають визначену освітню та/або 
професійну кваліфікацію;  

2) технологічні вимоги щодо наявності певної матеріально-технічної бази 
разом із даними, що дають змогу її ідентифікувати (для освітніх програм, що 
передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких 
запроваджено додаткове регулювання, та з урахуванням необхідності створення 
умов для осіб з особливими освітніми потребами);  

3) інші вимоги, передбачені Законом України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності»96. 

Перелік галузей знань і спеціальностей розробляється центральним 
органом виконавчої влади у сфері освіти й науки на основі Міжнародної 
стандартної класифікації освіти та затверджується Кабінетом Міністрів України 
за поданням цього центрального органу. 

ЗВО (наукові установи) самостійно розробляють і затверджують освітні 
програми з урахуванням вимог до відповідного рівня вищої освіти, встановлених 
законодавством та стандартами вищої освіти. 
                                                            
95 Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-
18#Text. 
96 Про ліцензування видів господарської діяльності : Закон України від 02.03.2015 № 222-VIII. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19/print. 
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Освітні програми, що передбачають присвоєння професійних кваліфікацій, 
мають забезпечувати виконання вимог відповідних професійних стандартів (за 
наявності), якщо інше не передбачено законодавством. 

Акредитація освітніх програм здійснюється Національним агентством із 
забезпечення якості вищої освіти (далі – НАЗЯВО), котре було засноване 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 № 24497. 
НАЗЯВО є постійно діючим колегіальним органом, уповноваженим Законом 
України «Про вищу освіту» реалізовувати державну політику у сфері 
забезпечення якості вищої освіти, в т. ч. у частині дотримання стандартів вищої 
освіти (зокрема, Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в 
Європейському просторі вищої освіти98). Наприкінці лютого 2019 р. НАЗЯВО 
офіційно розпочало свою діяльність. Станом на кінець січня 2020 р. уже 
ухвалено рішення стосовно акредитації освітніх програм для 123 ЗВО. 

Освітня програма, як правило, містить перелік освітніх компонентів; їх 
логічну послідовність; вимоги до рівня освіти осіб, котрі можуть розпочати 
навчання за цією програмою; кількість кредитів ЄКТС, необхідних для її 
виконання, а також очікувані програмні результати навчання (компетентності), 
якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти. ЗВО може самостійно 
запроваджувати спеціалізації, що зазначаються при присвоєнні освітньої 
кваліфікації особам, котрі успішно закінчили навчання за відповідними 
освітніми програмами. На початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти 
можуть створюватись освітні програми за галуззю знань або групою 
спеціальностей, якщо це не суперечить відповідним стандартам вищої освіти; на 
другому (магістерському) рівні – міждисциплінарні освітньо-наукові програми, 
якщо це не суперечить відповідним стандартам вищої освіти. 

Згідно зі ст. 10 Закону України «Про вищу освіту», стандарт вищої освіти – 
це сукупність вимог до освітніх програм вищої освіти, які є спільними для всіх 
освітніх програм у межах певного рівня вищої освіти та спеціальності. СВО 
розробляються для кожного рівня вищої освіти в межах кожної спеціальності 
відповідно до Національної рамки кваліфікацій та використовуються для 
визначення й оцінювання якості вищої освіти та результатів освітньої діяльності 
ЗВО (наукових установ), результатів навчання за відповідними спеціальностями. 

СВО за кожною спеціальністю розробляє центральний орган виконавчої 
влади у сфері освіти й науки з урахуванням пропозицій галузевих державних 
органів, що забезпечують формування та реалізують державну політику у 
відповідних сферах, галузевих об’єднань організацій роботодавців і затверджує 
їх за погодженням із НАЗЯВО. 

У свою чергу, ЗВО на підставі відповідної освітньої програми розробляє 
навчальний план, що визначає перелік і обсяг освітніх компонентів у кредитах 
ЄКТС, їх логічну послідовність, форми організації освітнього процесу, види та 

                                                            
97 Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти: постанова Кабінету Міністрів 
України від 15 квітня 2015 р. № 244. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/244-2015-п. 
98 Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти. URL: 
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/Додаток-1.-Стандарти-і-рекомендації-щодо-забезпечення-якості-
в-Європейському-просторі-вищої-освіти.pdf. 
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обсяг навчальних занять, графік навчального процесу, форми поточного й 
підсумкового контролю, котрі забезпечують досягнення здобувачем 
відповідного ступеня вищої освіти програмних результатів навчання. 

На основі навчального плану у визначеному ЗВО порядку для кожного 
здобувача вищої освіти розробляються та затверджуються індивідуальні 
навчальні плани на кожний навчальний рік. Індивідуальний навчальний план 
формується за результатами особистого вибору здобувачем вищої освіти 
дисциплін в обсязі, не меншому за встановлений цим Законом, із урахуванням 
вимог освітньої програми щодо вивчення її обов’язкових компонентів. 
Індивідуальний навчальний план є обов’язковим для виконання здобувачем 
вищої освіти. 

З огляду на зазначене, для оцінки діяльності ЗВО можуть бути використані 
такі показники: 

1. Кількість та якісні характеристики акредитованих освітніх програм у 
ЗВО. 

2. Кадрове забезпечення освітньої діяльності, в т. ч. оцінка наявності 
науково-педагогічних працівників, які мають визначену освітню та/або 
професійну кваліфікацію з урахуванням спеціалізації ЗВО, зокрема оцінка 
кількості викладачів, котрі проходять навчання/підвищення кваліфікації. Такий 
аналіз дасть змогу з’ясувати, чи достатньо науково-педагогічного персоналу 
ЗВО для забезпечення стандартів якості вищої освіти. 

3. Чисельність студентів, які навчаються у ЗВО, за відповідними освітніми 
програмами; оцінка навантаження студентів на одного викладача ЗВО; порядок 
атестації студентів та оцінка її успішності.  

4. Рівень працевлаштування випускників, зокрема за 
фахом / регульованою професією. Така оцінка допоможе визначити 
конкурентоспроможність випускників ЗВО на ринку праці. 

5. Оцінка дотримання академічної доброчесності у ЗВО, передусім щодо 
кількісних показників наявності/відсутності плагіату в дипломних роботах. 

Оскільки вимоги до системи забезпечення якості вищої освіти розробляє 
НАЗЯВО, до оцінки освітньої діяльності ЗВО доцільно залучати експертів цієї 
установи. 
 
 
2.2. Підвищення ефективності науково-інноваційної діяльності ЗВО 

 
Важливою складовою діяльності ЗВО в Україні є провадження наукової й 

інноваційної діяльності. Згідно зі ст. 67 Закону України «Про вищу освіту» ЗВО, 
який провадить наукову діяльність, що має важливе значення для науки, 
економіки та виробництва, і хоче отримати відповідну державну підтримку, має 
право пройти державну атестацію відповідно до Закону України «Про наукову і 
науково-технічну діяльність»99. Згідно з ч. 3 ст. 19 цього Закону затверджено 

                                                            
99 Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19/print. 
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Порядок проведення державної атестації ЗВО в частині провадження ними 
наукової (науково-технічної) діяльності100. Перелік наукових напрямів, за якими 
проводиться державна атестація ЗВО в частині провадження ними наукової 
(науково-технічної) діяльності, наведено в табл. 2.2. 

 
Таблиця 2.2 

Перелік наукових напрямів, за якими проводиться державна атестація 
ЗВО в частині провадження ними наукової (науково-технічної) 

діяльності 

Науковий напрям Галузі знань, що враховуються в науковому напрямі 

Аграрні науки та ветеринарія Аграрні науки та продовольство, ветеринарна медицина 
Воєнні науки та національна 

безпека 
Воєнні науки, національна безпека, безпека державного 
кордону, цивільна безпека 

Гуманітарні науки та 
мистецтво 

Богослов’я, гуманітарні науки, культура і мистецтво 

Суспільні науки 

Журналістика, міжнародні відносини, освіта/педагогіка, 
право, соціальна робота, соціальні й поведінкові науки, 
сфера обслуговування, публічне управління та 
адміністрування 

Біологія та охорона здоров’я Біологія, охорона здоров’я 
Математичні науки та 

природничі науки 
Математика і статистика, природничі науки 

Технічні науки 

Інформаційні технології, електроніка й телекомунікації, 
архітектура та будівництво, електрична інженерія, 
механічна інженерія, автоматизація та приладобудування, 
транспорт, хімічна та біоінженерія, виробництво й 
технології 

Джерело: Деякі питання проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині 
провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності : постанова Кабінету Міністрів 
України від 22.08.2018 № 652. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/652-2018-п#n11. 

 
Відповідно до згаданої постанови Кабінету Міністрів України було видано 

наказ МОН101, яким визначено методику оцінювання наукових напрямів закладів 
вищої освіти під час проведення державної атестації ЗВО в частині провадження 
ними наукової (науково-технічної) діяльності. Ця методика визначає систему 
показників наукової й науково-технічної діяльності закладу вищої освіти за 
науковим напрямом, процедуру утворення системи показників, механізм 
формування атестаційної та експертної оцінок, механізм визначення 
кваліфікаційної групи, до якої віднесено ЗВО за науковим напрямом. 

Для визначення атестаційної оцінки ЗВО використовуються: 
- показники потенціалу (ресурси) ЗВО (Пi) та результативності ЗВО (Рi), 

розраховано як середнє арифметичне значення за останніх п’ять років; 
                                                            
100 Деякі питання проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової 
(науково-технічної) діяльності : постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 652. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/652-2018-п#n11. 
101 Там само. 
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- питомі показники результативності (індикатори) (ki), за якими 
здійснюється розрахунок атестаційної оцінки ЗВО за науковим напрямом; 

- вагові коефіцієнти (коефіцієнти пріоритетності) (ai), якими визначається 
відносна значущість показника ki та характеризується конкретний науковий 
напрям ЗВО. 

При обчисленні показників Пi та Рi враховуються їхні значення за кожен із 
п’яти років, якщо вони не виходять за межі 30-відсоткового діапазону значень 
від середнього арифметичного. Якщо значення показника Пi та/або Рi виходить 
за межі цього діапазону, то в разі надання ЗВО офіційного підтвердження 
відповідних даних воно враховується, а за відсутності такого підтвердження 
прирівнюється до нуля. 

Обчислені індикатори ki нормуються за такою формулою: 
 

𝑘
𝑘 𝑘  

𝑘  𝑘  
, 

де: 
k’i – нормований питомий показник результативності (нормований 

індикатор) конкретного ЗВО за науковим напрямом; 
ki min та ki max – мінімальне й максимальне значення питомих показників 

результативності (індикаторів) за науковим напрямом серед усіх ЗВО, що беруть 
участь у державній атестації. 

Загальна інтегральна оцінка наукового напряму ЗВО (Kj) розраховується 
як адитивна нелінійна k’i за формулою: 

 

𝐾 𝑎 𝑘  , 

де: 
n = 11, а j – є одним із наукових напрямів, за яким здійснюється державна 

атестація ЗВО. 
Отримані значення Kj нормуються та переводяться у 100-бальну шкалу за 

формулою: 
 

𝐾
𝐾 𝐾

𝐾 𝐾
∙ 100 , 

 
де: 

Kmin та Kmax – мінімальне й максимальне значення загальної інтегральної 
оцінки наукового напряму ЗВО серед усіх ЗВО, що беруть участь у державній 
атестації за науковим напрямом; 

𝐾  – атестаційна оцінка, тобто індивідуальна характеристика досягнень 
ЗВО за науковим напрямом, відповідно до якої ЗВО належить до однієї з 
кваліфікаційних груп, для котрої перебуває в межах: 
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до групи А – від 87,5 до 100 балів; 
до групи Б – від 52,5 до 87,5 бала; 
до групи В – від 20 до 52,5 бала; 
до неатестованих – нижче від 20 балів. 

 
Керівник ЗВО має забезпечити проходження державної атестації (якщо її 

немає) та підтримувати відповідні показники наукової діяльності ЗВО (якщо 
заклад віднесено до групи А) або підвищувати значення інтегральної оцінки з 
метою забезпечення входження ЗВО до вищої групи. 

В контракті у керівника повинна бути зазначена вимога забезпечити 
перелік показників наукової діяльності ЗВО.  

До показників науково-інноваційної діяльності, котрі має забезпечити 
керівник, можна віднести: 

1) наукову новизну результатів, отриманих ЗВО, та їх практичну цінність 
для суспільства й економіки (кількість патентів, авторських прав, актів 
впровадження тощо); 

2) інтегрованість наукової (науково-технічної) діяльності ЗВО у світовий 
освітньо-науковий простір, зокрема його участь у проектах Еразмус+ (кількість 
проєктів, грантів, що реалізуються ЗВО); 

3) індикатори оцінки наукового потенціалу ЗВО (чисельність штатних 
науково-педагогічних працівників (НПП), докторів наук у складі НПП за 
науковим напрямом, кандидатів наук у складі НПП, штатних наукових 
працівників науково-дослідних частин, секторів та інших науково-дослідних 
підрозділів (НДП), чисельність аспірантів, докторантів, докторів у складі НДП, 
кандидатів наук у складі НДП, молодих учених); 

4) показники оцінки результативності ЗВО (кількість захищених 
кандидатських, докторських дисертацій працівниками ЗВО; чисельність 
молодих учених, які є виконавцями наукових робіт і науково-технічних 
(експериментальних) розробок, що фінансуються за кошти загального та/або 
спеціального фондів державного бюджету; кількість наукових видань 
(журналів), засновником (співзасновником) котрих є ЗВО та які індексуються в 
наукометричних базах даних тощо.  

 
 

2.3. Оцінка стандартів вищої освіти стосовно відповідності стандартам і 
рекомендаціям щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої 
освіти 

 
Стандарти вищої освіти та рекомендації щодо забезпечення її якості в 

Європейському просторі вищої освіти (ESG) прийняті у 2005 р. З того часу вони 
постійно переглядалися з метою вдосконалення, й сьогодні чинна їх редакція від 
2015 р. Стандарти у сфері вищої освіти складаються з трьох частин: стандарти та 
рекомендації щодо внутрішнього забезпечення якості; стандарти та рекомендації 
щодо зовнішнього забезпечення якості; стандарти та рекомендації щодо агентств 
забезпечення якості.  
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У рамках Болонського процесу ще з 2003 р. було визначено, що основна 
відповідальність за якість наданих послуг вищої освіти несуть самі заклади 
вищої освіти (ЗВО), які проводять внутрішнє оцінювання якості. Тобто ЗВО 
здійснюють низку заходів та процедур, що гарантують якість запропонованих 
освітніх програм та відповідність наданих послуг певним критеріям, які 
визначаються як самим ЗВО, так і агенціями оцінювання якості освіти.  

Основною функцією зовнішнього оцінювання якості освіти є надання 
відгуків та рекомендацій ЗВО та об’єктивної та неупередженої інформації 
зацікавленим особам. Принципи, критерії та процедури оцінювання якості освіти 
застосовуються до усіх способів надання освітніх послуг. Слід зауважити, що 
ESG не визначають кількісні критерії, передусім, вони є керівними принципами, 
що окреслюють основні сфери, на які потрібно звернути особливу увагу для 
забезпечення надання якісних послуг та створення сприятливого освітнього 
середовища. 

Відповідно до норм та положень Закону України «Про вищу освіту» в 
країні було започатковано розроблення стандартів вищої освіти за 
спеціальностями в розрізі ступенів освіти.  

Проведена оцінка відповідності вітчизняних СВО стандартам та 
рекомендаціям щодо забезпечення якості в Європейському просторі (ESG) дав 
змогу встановити їхню часткову відповідність. Виокремлено ключові недоліки 
СВО: вітчизняні стандарти виписані у дуже узагальненому та типізованому 
вигляді; недостатньо конкретизовані підходи та вимоги, прописані у 7 
стандартах забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG), 
які можна було порівнювати зі структурою та змістом СВО; СВО є досить 
формалізованими та подібними (не враховують суттєві специфічні відмінності 
між галузями знань та видами економічної діяльності), що зумовлено 
необхідністю жорсткого дотримання вимог Методичних рекомендацій щодо 
розроблення стандартів вищої освіти, які також є дуже типізованими. 

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості вищої освіти в 
Європейському просторі вищої освіти (ESG, далі – Стандарти) були ухвалені у 
2005 р. міністерствами, які відповідають за вищу освіту. Пропозиція щодо 
стандартів була підготовлена Європейською асоціацією забезпечення якості 
вищої освіти (ENQA) спільно з Європейським союзом студентів (ESU), 
Європейською асоціацією ЗВО (EURASHE) та Європейською асоціацією 
університетів (EUA). З 2005 р. досягнуто істотного прогресу в забезпеченні 
якості, а також за іншими напрямами Болонського процесу, такими як рамки 
кваліфікації, визнання кваліфікацій і сприяння використанню результатів 
навчання, що впливають на зміну парадигми в напрямі студентоцентрованого 
навчання й викладання. 

Враховуючи ці змінні обставини, у 2012 р. Комюніке міністрів закликало 
Групу E4 (ENQA, ESU, EUA, EURASHE) спільно з Міжнародною освітою (EI), 
Конфедерацією європейського бізнесу «БізнесЄвропа» і Європейським реєстром 
забезпечення якості вищої освіти (EQAR) підготувати початкову пропозицію для 
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оновлених ESG, «щоб зробити їх більш зрозумілими, прикладними та 
корисними, включаючи їх сферу дії»102. 

За своєю структурою Стандарти складаються із трьох частин, а саме: 
Частина 1: Стандарти та рекомендації щодо внутрішнього забезпечення 

якості, що містять 10 позицій; 
Частина 2: Стандарти та рекомендації щодо зовнішнього забезпечення 

якості, що включають 7 позицій; 
Частина 3: Стандарти і рекомендації щодо агентств забезпечення якості, 

що містять 7 позицій. 
Для оцінювання вітчизняних СВО щодо відповідності Стандартам було 

проведено відбір останніх. Із 24 Стандартів відібрано 7 із частини 1 «Стандарти 
та рекомендації щодо внутрішнього забезпечення якості», а саме: 

Стандарт 1.1. Політика щодо забезпечення якості; 
Стандарт 1.2. Розроблення і затвердження програм; 
Стандарт 1.3. Студентоцентроване навчання, викладання та оцінювання; 
Стандарт 1.5. Викладацький персонал; 
Стандарт 1.6. Навчальні ресурси і підтримка студентів; 
Стандарт 1.8. Публічна інформація; 
Стандарт 1.9. Поточний моніторинг і періодичний перегляд програм103. 
Ключові положення та критерії оцінювання відповідності цим Стандартам 

наведено нижче. 
 

Стандарт 1.1. Політика щодо забезпечення якості 
Заклади повинні виробити політику щодо забезпечення якості, яка є 

публічною та становить частину їх стратегічного менеджменту. Внутрішні 
стейкхолдери мають розробляти і втілювати цю політику через відповідні 
структури й процеси, залучаючи до цього зовнішніх стейкхолдерів. 

Стандарт визначає політику, яка підтримує: 
 організацію системи забезпечення якості;  
 факультети, кафедри та інші організаційні одиниці, а також керівництво 

закладу, окремих працівників і студентів у взятті на себе обов’язків із 
забезпечення якості; 

 академічну доброчесність і свободу та застерігає проти академічного 
шахрайства;  

 запобігання нетолерантності будь-якого типу або дискримінації 
студентів чи працівників;  

 залучення зовнішніх стейкхолдерів до забезпечення якості. 
 

Стандарт 1.2. Розроблення і затвердження програм 
Заклади повинні реалізовувати процеси розроблення й затвердження своїх 

програм. Програми слід розробляти в такий спосіб, щоб вони відповідали 

                                                            
102 Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG). Київ : ТОВ 
«ЦС», 2015. 32 c. 
103 Там само. 
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визначеним для них цілям, включаючи заплановані результати навчання. 
Необхідно чітко визначити й озвучити кваліфікації, отримані внаслідок 
навчання за програмою; вони повинні відповідати певному рівню національної 
рамки кваліфікацій вищої освіти, а отже, й Рамці кваліфікацій Європейського 
простору вищої освіти. 

Програми: 
 розробляються відповідно до загальних цілей програми, що 

відповідають інституційній стратегії та мають визначені очікувані 
результати навчання;  

 розробляються із залученням до цього процесу студентів та інших 
стейкхолдерів;  

 використовують зовнішню експертизу та орієнтири;  
 відображають чотири цілі вищої освіти Ради Європи: 1) установлюють 

спільні рамки щодо систем забезпечення якості для навчання та 
викладання на європейському, національному й інституційному рівні; 
2) уможливлюють забезпечення та вдосконалення якості вищої освіти в 
Європейському просторі вищої освіти; 3) підтримують взаємну довіру, 
таким чином сприяючи визнанню та мобільності в межах національних 
кордонів і поза ними; 4) надають інформацію про забезпечення якості в 
Європейському просторі вищої освіти);  

 розроблені таким чином, щоб уможливити поступовий прогрес 
студентів;  

 визначають очікуване навантаження студентів, наприклад у ЄКТС;  
 містять чітко окреслені можливості проходження практики, якщо це 

доречно;  
 підлягають офіційному процесу затвердження в закладі. 

 
 

Стандарт 1.3. Студентоцентроване навчання, викладання та оцінювання 
Заклади повинні забезпечити реалізацію програм так, щоб заохотити 

студентів брати активну участь у розвитку освітнього процесу, а оцінювання 
результатів навчання студентів має відображати цей підхід. 

Запровадження студентоцентрованого навчання й викладання є таким, що: 
 поважає і враховує різноманітність студентів та їх потреби, 

уможливлюючи гнучкі навчальні траєкторії;  
 враховує та використовує різні способи надання освітніх послуг, якщо 

це доцільно;  
 гнучко застосовує різноманітні педагогічні методи;  
 регулярно оцінює та коригує способи надання освітніх послуг і 

педагогічні методи;  
 підтримує відчуття автономності в того, хто навчається, водночас 

забезпечуючи йому відповідний супровід і підтримку з боку викладача;  
 сприяє взаємній повазі у відносинах студента й викладача;  
 має належні процедури для розгляду скарг студентів. 
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Визнаючи важливість оцінювання для прогресу студентів та їх майбутньої 
кар’єри, процедури забезпечення якості для оцінювання передбачають таке:  

 оцінювачі ознайомлені з існуючими методами проведення тестування й 
екзаменування та одержують підтримку для розвитку власних навичок у цій 
сфері;  

 критерії та методи оцінювання, а також критерії виставлення оцінок 
оприлюднюються заздалегідь;  

 оцінювання виявляє ступінь досягнення студентами запланованих 
результатів навчання. Вони отримують відгук та, за потреби, поради щодо 
освітнього процесу;  

 де можливо, оцінювання проводиться більш ніж одним екзаменатором;  
 інструкції з оцінювання враховують пом’якшувальні обставини;  
 оцінювання є послідовним і чесно застосовується до всіх студентів, а 

також проводиться відповідно до встановлених процедур;  
 визначено офіційну процедуру розгляду звернень студентів. 

 
 

Стандарт 1.5. Викладацький персонал 
Заклади повинні переконатись у компетентності своїх викладачів та 

застосовувати чесні і прозорі процеси щодо прийняття на роботу й розвитку 
персоналу. 

ЗВО несуть первинну відповідальність за якісний склад свого персоналу та 
створення сприятливих умов для нього, що уможливлює ефективне виконання 
ним роботи.  

 
 

Стандарт 1.6. Навчальні ресурси і підтримка студентів 
Заклади повинні мати відповідне фінансування для освітньої та 

викладацької діяльності, забезпечуючи адекватні й легкодоступні навчальні 
ресурси та підтримку студентів. 

Дотримання цього стандарту на практиці передбачає: 
 надання ЗВО студентам різноманітних ресурсів, щоб допомогти в 

навчанні, від фізичних ресурсів, таких як бібліотеки, навчальне 
устаткування й ІТ-інфраструктура, до людської підтримки у формі 
наставників, радників та інших консультантів; 

 сприяння мобільності студентів у межах та між рівнями вищої освіти. 
Розмаїття студентського контингенту (досвідчені, заочної форми 
навчання, працюючі, іноземні, з особливими потребами), а також 
перехід до студентоцентрованого навчання і гнучких методів навчання 
й викладання враховуються при розподілі, плануванні та наданні 
навчальних ресурсів і підтримки студентам; 

 внутрішнє забезпечення якості, котре гарантує, що всі ресурси 
відповідають цілям, є загальнодоступними, а студенти поінформовані 
про наявність відповідних послуг; 
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 оскільки вирішальну роль у наданні послуг з підтримки відіграє 
допоміжний і адміністративний персонал, він повинен бути 
кваліфікованим та мати можливості для розвитку своїх 
компетентностей. 

 
 

Стандарт 1.8. Публічна інформація 
Заклади повинні публікувати зрозумілу, точну, об’єктивну, своєчасну та 

легкодоступну інформацію про свою діяльність, включаючи програми. 
 

Стандарт 1.9. Поточний моніторинг і періодичний перегляд програм 
Заклади мають проводити моніторинг і періодичний перегляд програм, 

щоб гарантувати, що вони досягають встановлених для них цілей та 
відповідають потребам студентів і суспільства. Ці перегляди повинні 
забезпечувати безперервне вдосконалення програми. Про будь-які дії, 
заплановані або вжиті як результат перегляду, слід інформувати всі зацікавлені 
сторони. 

Регулярний моніторинг, перегляд і оновлення освітніх програм включають 
оцінювання:  

 змісту програми у світлі останніх досліджень у певній галузі знань, 
гарантуючи її відповідність сучасним вимогам; 

 потреб суспільства, що змінюються;  
 навчального навантаження студентів, їхніх досягнень і завершення 

освітньої програми;  
 ефективності процедур оцінювання студентів;  
 очікувань, потреб та задоволення студентів стосовно програми; 
 навчального середовища й послуг із підтримки студентів, а також їх 

відповідності меті програми104. 
 

Результати оцінювання стандартів вищої освіти на їх відповідність семи 
ключовим стандартам та рекомендаціям щодо забезпечення якості в 
Європейському просторі вищої освіти (ESG) 

Проведений аналіз відповідності вітчизняних СВО ключовим 
європейським Стандартам дає підстави для таких висновків: 

За Стандартом 1.1 «Політика щодо забезпечення якості» зі 
150 вітчизняних СВО: 

частково відповідають – 134 (зокрема, не прописані засади та принципи 
взаємодії з роботодавцями, орієнтири на вимоги ринку праці тощо), 

з них виписані без урахування вимог окремих чинних нормативно-правових 
актів – 2 (для бакалавра за спеціальністю «Мікро- та наносистемна техніка» 
виписані назви посад / професійні кваліфікації, відсутні в Національному 
                                                            
104 Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG). Київ : ТОВ 
«ЦС», 2015. 32 c. 



68 

класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»; для бакалавра за 
спеціальністю «Музичне мистецтво» виписано 32 назви посад для 
працевлаштування, 30 із яких вимагають виключно ступеня освіти «магістр»); 

тільки у 8 СВО виписані напрями працевлаштування («Мікро- та 
наносистемна техніка» (бакалавр), «Право» (магістр), «Хімічні технології та 
інженерія» (магістр), «Електроніка» (бакалавр), «Технології легкої 
промисловості» (магістр і бакалавр), «Архітектура та містобудування» 
(бакалавр) і «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» 
(бакалавр); 

враховано (прописані професійні кваліфікації) – 16 («Ветеринарна 
медицина» (магістр), «Стоматологія» (магістр), «Технології медичної 
діагностики та лікування» (бакалавр і магістр), «Безпека державного кордону» 
(бакалавр та магістр), «Військове управління (за видами збройних сил)» 
(бакалавр і магістр), «Забезпечення військ (збройних сил)» (бакалавр і магістр), 
«Озброєння та військова техніка» (бакалавр і магістр), «Пожежна безпека» 
(бакалавр), «Правоохоронна діяльність» (магістр), «Цивільна безпека» 
(бакалавр) і «Річковий та морський транспорт» (бакалавр)). 

Недоліком у сфері розроблення/оновлення вітчизняних СВО є те, що 
жоден із них не перероблявся після затвердження відповідних 10 професійних 
стандартів. 

Окрім того, не розроблені з орієнтиром на професійні кваліфікації 40 із 56 
СВО за 28 регульованими спеціальностями («Право» (бакалавр), «Атомна 
енергетика», «Теплоенергетика» та «Гідроенергетика» (бакалавр і магістр), 
«Архітектура та містобудування» (бакалавр і магістр), «Ветеринарна медицина» 
(бакалавр), «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» (бакалавр та магістр), 
«Стоматологія» (бакалавр), «Медицина» (бакалавр і магістр), 
«Медсестринство», «Медична психологія», «Фармація, промислова фармація», 
«Фізична терапія, ерготерапія», «Педіатрія», «Державна безпека» (бакалавр і 
магістр), «Пожежна безпека» (магістр), «Правоохоронна діяльність» (бакалавр), 
«Цивільна безпека» (магістр), «Річковий та морський транспорт» (магістр), 
«Авіаційний транспорт», «Залізничний транспорт», «Транспортні технології (за 
видами)», «Міжнародні відносини» та «Міжнародне право» (бакалавр і магістр)). 
При цьому варто зауважити, що професійних стандартів, які встановлюють 
вимоги до відповідних професійних кваліфікацій, на сьогодні немає. 

За Стандартом 1.2 «Розроблення і затвердження програм» усі СВО 
частково йому відповідають. Часткова невідповідність полягає в тому, що в них 
чітко не прописані професійні кваліфікації, отримані в результаті навчання за 
програмою (де це необхідно). 

Слід зазначити, що всі вітчизняні СВО відповідають у повному обсязі 
вимогам Стандарту 1.8 «Публічна інформація». 

Вимогам Стандарту 1.9 «Поточний моніторинг і періодичний перегляд 
програм» усі 150 СВО відповідають частково. Ключовим їх недоліком за 
відповідним спрямуванням є те, що при написанні стандартних норм і положень 
не в повному обсязі враховуються: 
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-  зміст у світлі останніх досліджень у певній галузі знань, тобто 
відповідність стандартів сучасним вимогам; 

- потреби суспільства й ринку праці, що динамічно змінюються. 
Проведене оцінювання відповідності вітчизняних СВО Стандартам 

свідчить про їх (СВО) часткову відповідність.  
Серед головних недоліків СВО можна виокремити такі: 
- недостатньо конкретизовані підходи та вимоги, прописані в семи 

Стандартах, які можна було б порівнювати зі структурою і змістом СВО; 
- формалізованість та подібність (не враховуються суттєві специфічні 

відмінності між галузями знань і видами економічної діяльності), що, на нашу 
думку, зумовлено жорстким дотриманням вимог Методичних рекомендацій 
щодо розроблення стандартів вищої освіти, котрі, у свою чергу, також є дуже 
типізованими; 

- у більшості випадків відсутність визначення місця (напрямів) трудової 
діяльності отримувачів освітніх кваліфікацій, а також професійних кваліфікацій 
для регульованих кваліфікацій; 

- відсутність гнучкості, адже після введення в дію відповідних 
професійних стандартів СВО не переглядалися. 

Серед пропозицій МОН стосовно поліпшення стану справ із приведенням 
вітчизняних стандартів вищої освіти у відповідність із ESG виокремимо: 

- усунення зауважень і помилок, виявлених під час оцінювання 
відповідності СВО ESG; 

- перегляд у середній перспективі Методичних рекомендацій щодо 
розроблення стандартів вищої освіти стосовно розкриття підходів щодо 
розроблення СВО за «регульованими» спеціальностями, чіткішої прив’язки їх 
норм і положень до дескрипторів рівнів Національної рамки кваліфікацій тощо; 

- застосування при розробленні СВО інформаційної системи збору та 
аналізу фінансових і статистичних даних діяльності ЗВО та інших вітчизняних 
інформаційно-аналітичних систем. 
 

2.4. Використання ІТ-оцінювання рівня працевлаштування випускників як 
свідчення якості отриманої вищої освіти  
 

В Україні є ряд інформаційних освітніх систем, які практично 
використовуються в освітньому управлінні. Відомими серед них є державні 
інформаційні системи, зокрема система автоматизації інклюзивно-ресурсних 
центрів (АС «ІРЦ»), Автоматизований інформаційний комплекс освітнього 
менеджменту (АІКОМ), ЄДЕБО, приватні інформаційні системи управління 
освітою ІСУО, АС «Школа» тощо. 

АІКОМ – структурований, організаційно-технологічний комплекс 
серверних, програмних засобів, засобів автоматизації, інтерфейсів сполучення 
комп’ютерних програм з базами даних, взаємопов’язаних в єдиному процесі 
управління освітніми структурами всіх рівнів підпорядкування – від ЗЗСО до 
органів управління освітою, враховуючи ієрархію останніх. АІКОМ забезпечує 
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автоматизацію формування обов’язкової державної статистичної звітності 
(ЗНЗ-1, ЗНЗ-2, 76-РВК, 77-РВК, 83-РВК, Д-4, Д-5, Д-6, Д-7, Д-8, 85-к), 
затвердженої діючим законодавством, передавання даних, здійснення 
адміністративно-управлінських процесів на рівні органів управління освітою. Ця 
інформаційна система також має вбудовані алгоритми захисту інформації від 
несанкціонованого її використання. 

Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО) забезпечує 
органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні 
особи інформацією про заклади вищої освіти, забезпечує збереження інформації 
про документи про освіту, наукові ступені, результати зовнішнього незалежного 
оцінювання, перебіг вступної кампанії до закладів освіти, студентські квитки 
державного зразка, іншої освітньої інформації. Власником ЄДЕБО є держава, 
розпорядником та власником інформації ЄДЕБО є Міністерство освіти і науки 
України. 

ІСУО – це програмний комплекс, який приймає і консолідує дані від 
закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО), генерує обов’язкові форми 
освітньої статистичної звітності ЗНЗ-1, 76-РВК, 77-РВК, 83-РВК, Д-4, Д-5,  
Д-6, Д-7, Д-8, затверджені діючим законодавством, пересилає їх електронні 
версії згідно підпорядкованості; дає змогу здійснювати пошук освітньої 
інформації за різними ознаками, здійснювати вибірку необхідних даних, 
складати користувацькі звіти, має вбудовані алгоритми захисту інформації від 
несанкціонованого її використання.  

АС «Школа» – це програмне забезпечення для автоматизації управління 
ЗЗСО. Використовується в місті Києві. Система дає можливість перенести весь 
документообіг школи в електронний вигляд, сформувати та передавати 
обов’язкові державні статистичні звіти, забезпечує підтримку організації 
освітнього процесу  – розклад, навчальні плани, рейтинги учнів тощо. Система є 
хорошим інструментом аналізу освітнього процесу. 

При всіх позитивах зазначених вище інформаційно-аналітичних систем 
суттєвим їх обмеженням є те, що вони не мають можливості відслідковувати 
важливий зворотній зв’язок виду «вища освіта» – «ринок праці». Проте тільки з 
інформації такого типу можна отримати необхідну суспільству відповідь про 
відповідність стану освіти потребам економічного розвитку суспільства, про 
ефективність та якість освіти, робити обґрунтовані висновки щодо шляхів 
реформування освітньої галузі. 

Розв’язання зазначеної проблеми може суттєво полегшитися при 
отриманні інформації від інформаційних освітньо-аналітичних систем 
наступного покоління, які мають змогу дослідити кар’єру випускників освітніх 
закладів (один з варіантів назви – інформаційна система вивчення освітньої 
траєкторії особи). 

Загалом методологія дослідження кар’єри випускників закладів вищої 
освіти, пройшла певний шлях самовдосконалення. Створення і використання 
можливостей інформаційно-аналітичних освітніх систем та телекомунікаційних 
технічних засобів для дослідження кар’єри випускників закладів вищої освіти 
здійснювалося у багатьох країнах, при цьому використовувались різні методики, 
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підходи. Загалом, серед підходів до проведення таких досліджень можна 
виділити два основних.  

Перший з них – проведення репрезентативного опитування роботодавців.  
Перші дослідження результатів діяльності випускників закладів вищої 

освіти через кілька років після закінчення навчання проводилося з 
використанням телефонного опитування (наприклад, у Австралії та деяких 
африканських країнах у 2010–2013 рр.)105. Телефонне опитування здійснювалося 
переважно співробітниками університетів, які підготували випускників. Надалі 
опитування удосконалили із залученням засобів електронного листування, on-
line-анкетування та використання CATI-технології (проведення телефонного 
опитування під контролем централізованої комп’ютерної системи). 

У Республіці Білорусь реалізовано автоматизацію збору подібних даних, для 
цього використано інструментарій укладання договору з роботодавцями, які 
приймають на роботу університетських випускників106. В договорі передбачається 
обов’язковість інформування університету про кар’єрне пересування працівника 
(випускника університету) на інші посади або роботу. Дані надходять до 
централізованої автоматизованої бази даних. Інформація аналізується й 
використовується для проведення звітного моніторингу та відстеження подальшої 
долі випускників університетів.  

У ФРН дослідження кар’єри випускників закладів вищої освіти 
здійснюється Міжнародним центром досліджень в сфері вищої освіти INCHER. 
З 2012 р. співпраця в рамках угоди між державою та закладами вищої освіти 
(проект KOAB) стала обов’язковою для всіх університетів Нортхрін-
Вестфалії107. Це дало змогу проводити опитування близько 70 000 випускників 
за рік. З 2018 року INCHER започаткував програму «Репродукція еліти в 
перехідний період» (ELBHA) для вивчення ролі університетської системи в 
процесі формування еліти. Центральною метою програми INCHER ELBHA є 
підтримка та просування перспективних молодих вчених108. 

Другим підходом до проведення таких досліджень є створення 
інтероперабельної освітньої інформаційно-аналітичної системи, яка широко 

                                                            
105 Carroll D. Beyond Graduation Survey. Graduate Careers Australia Ltd. 2009-2014. URL: 
http://www.graduatecareers.com.au/research/surveys/beyondgraduationsurvey/; Tracer study of 2005 graduates from five 
universities and four colleges. Nation Council for Higher Education. 2013. URL: http://www.unche.or.ug/wp-
content/uploads/2014/11/Tracer-study-of-2005-Graduates-from-five-Universities-and-four-Colleges.pdf; Egesah O., 
Wahome M., Langat E., Wishitemi B. University graduate tracer studies (unitrace): methodological lessons and utilization 
of selected results in Kenya. 2014. URL: https://www.researchgate.net/publication/280609066_ 
UNIVERSITY_GRADUATE_TRACER_STUDIES_UNITRACE_METHODOLOGICAL_LESSONS_AND_UTILIZ
ATION_OF_SELECTED_RESULTS_IN_KENYA; Sipos Norbert Graduate Career Tracking System Across the World-
as Information Systems in higher Education Decision-making Process. 2017. URL: https://www.researchgate.net/ 
publication/322715105_Graduate_Career_Tracking_System_Across_the_World-as_Information_Systems_in_higher_ 
Education_Decision-making_Process. 
106 В Академии управления существует система мониторинга, с помощью которой можно отслеживать судьбу 
дипломированных управленцев. Академия управления при Президенте Республики Беларусь. URL: 
https://www.pac.by/press-center/news/the-academy-of-management-there-is-a-system-of-monitoring-which-can-be-
used-to-track-the-fate-of-cha/. 
107 Pistor P. Graduate Tracer Studies at University of Duisburg-Essen. URL: https://www.uni-due.de/imperia/md/ 
content/zfh/130512_pistor-graduate_tracer_studies_at_ude.pdf. 
108 Interdisziplinäres INCHER-Graduiertenprogramm. URL: https://www.uni-kassel.de/einrichtungen/incher/graduierten 
programm-elbha.html. 
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використовує наявні адміністративні бази даних. Саме такий підхід домінує у 
дослідженні професійної кар’єри випускників університетів країн Скандинавії, 
Іспанії, Австрії, Польщі, Литви, Угорщини. Адміністративні бази даних містять 
перевірені, більш надійні дані, ніж ті, що отримуються при опитуваннях. Тому 
результатам досліджень можна довіряти більше.  

Зокрема, Міністерство науки і вищої освіти Польщі впровадило 
інформаційно--аналітичну систему моніторингу освітньо-професійної траєкторії 
випускників закладів вищої освіти ELA109, яка є новим рішенням в Європі і високо 
цінується європейськими дослідниками. Основна перевага ELA полягає у 
формуванні бази на основі надійних адміністративних даних з декількох джерел – 
даних системи установ соціального страхування та системи POL-on 
(Інформаційна система вищої освіти Міністерства науки і вищої освіти Польщі). 
Застосовані процедури регулюються законом щодо особливостей моніторингу 
освітньо-професійних траєкторій випускників з використанням адміністративних 
даних фондів соціального страхування та системи POL-on, гарантують повну 
анонімність осіб, які охоплюються дослідженням. У аналізованому наборі даних 
відсутні особисті дані, випускники розрізняються на основі випадкового числа, 
яке не ідентифікує персоналії. Оскільки для проведення дослідження не потрібен 
контакт з особою випускника, моніторинг не порушує конфіденційність 
респондентів.  

Крім цього в польській системі ELA для захисту персональних даних 
випускників під час генерації автоматичних звітів використовуються правила, 
що обмежують представлення результатів для груп осіб, які були занадто великі 
(наприклад, згруповані випускники окремих спеціальностей або окремих вищих 
закладів освіти), або занадто малі. В останньому випадку в системі не 
представляються результати для підгруп, що складаються з менш ніж 3-х осіб. 
Завдяки такому рішенню неможливо зв’язати значення показників з 
персоналіями, охопленими дослідженням. 

На основі отриманої інформації ELA було визначено достовірні показники 
успішності випускників на ринку праці, зроблено порівняння успішності 
випускників в розрізі різних спеціальностей та у різні періоди навчання. 
Зазначені дослідження з вивчення успішності випускників на ринку праці 
неможливо провести при використанні підходу з опитування громадської думки. 

Система ELA також може підготувати тематичні доповіді за рядом 
аспектів ринку праці: пошук роботи та безробіття; заробітна плата; робота та 
подальше навчання; географічна диверсифікація економічного становища 
випускників.  

Існують і обмеження системи ELA. Наприклад, при тлумаченні результатів 
враховується, що багато випускників, охоплених дослідженням, внесено до 
списків установ соціального страхування, проте на основі даних установ 
соціального страхування неможливо визначити кількість самозайнятих осіб. 

                                                            
109 ELA. Polish Graduate Tracking System, Third edition. URL: http://ela.nauka.gov.pl/en/; Information on resources 
made available as part of the third edition of the Polish Graduate Tracking System (ELA). URL: http://ela.nauka.gov.pl/ 
includes/pdf/opis_raportow__en.pdf. 
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Також ця система не містить інформації про студентів, які отримали освіту за 
кордоном. 

Ще однією з цього класу інформаційно-аналітичних систем, 
найсучаснішою за рішеннями, є державна освітня інформаційно-аналітична 
система ŠVIS/EMIS Литовської Республіки. Вона сучасна за своєю 
архітектурою, програмно-апаратним забезпеченням, особливостями підтримки, 
опорою на деперсоніфіковані індивідуальні дані здобувачів освіти, гнучкістю 
системи в плані її конфігурування, зміни форм збору статистичних даних 
тощо110. 

Литовська ŠVIS/EMIS розвивалась виключно в рамках донорської 
допомоги. В 2002–2006 рр. початковий етап становлення ŠVIS/EMIS, названий 
«Потік даних», фінансувався в рамках освітньої програми Світового банку 
«Проект підвищення кваліфікації». Консультантами були представники 
Гарвардської вищої школи. 

В 2008–2012 рр. реалізувався етап вдосконалення ŠVIS/EMIS, названий 
«Моніторинг освіти (державний, регіональний)», що стосувався розвитку 
аналітичних освітніх інструментів і фінансувався в рамках коштів Фонду 
Європейської структури. Консультантом при проведенні робіт були 
представники організації «EY Lithuania». 

В 2016 р. було вирішено розширити функції литовської ŠVIS/EMIS, надати 
їй можливості дослідження кар’єри випускників закладів вищої освіти, вивчення 
зв’язку ринку праці із результатами освітньої діяльності закладів освіти, в першу 
чергу закладів вищої і професійно-технічної освіти. Етап, який триває до 
сьогодні, названо «Моніторинг національного людського ресурсу». 
Фінансування (близько шести млн євро) здійснюється Фондом Європейської 
структури. Програмне забезпечення литовської ŠVIS/EMIS функціонує на 
ПЗ IBM Cognos Analytics з вартістю ліцензії близько 400 тис. євро.  

Основні засади роботи з закладами освіти в рамках ŠVIS/EMIS наступні: 
уникнення дублювання даних під час їх збору до EMIS та уникнення дублювання 
освітніх даних при інших національних статистичних обстеженнях; забезпечення 
підтримки закладів освіти; невикористання персональних даних в базах EMIS 
шляхом здійснення деперсоналізації до технічного ID; забезпечення можливості 
отримання відгуку від респондента через звіти, веб-додатки, профілі, короткі 
повідомлення тощо; забезпечення інтероперабельності шляхом надання 
можливості інтегрування в ŠVIS/EMIS за допомогою налаштованих протоколів 
автоматичного обміну даними локальних інформаційних систем окремих закладів 
освіти, муніципалітетів. 

Важливим аспектом було створення можливостей ŠVIS/EMIS третього 
покоління («Моніторинг національного людського ресурсу») для вивчення 
питання якості освіти, що надається особі.  

Якість освіти пов’язується з впливом освітніх технологій навчання на 
зміни особистості: навчання здійснює такі перетворення у тих, хто навчається, 

                                                            
110 Apie ŠVIS. URL: http://svisold.emokykla.lt/lt; ŠVIS informacinė sistema. URL: https://www.itc.smm.lt/en/ 
informacines-sistemos/reglamentai-ir-taisykles/. 
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що останні отримують переваги в майбутньому дорослому житті, а очікування 
їхньої сім’ї, ближнього оточення і суспільства справджуються. Для вивчення 
якості освіти необхідно виявити зв’язок результатів діяльності особи в 
дорослому житті з впливом на неї освіти, в тому числі вищої освіти. Якщо такий 
зв’язок можна ідентифікувати, то це дає інструмент проведення моніторингу 
якості освіти і відповідного прийняття обґрунтованих управлінських рішень на 
різних рівнях. 

Основні ідеї, які були використані при конструюванні ŠVIS/EMIS третього 
покоління («Моніторинг національного людського ресурсу») щодо виконання 
такого завдання наступні. 

1. Створюється «портрет» особи (рис. 2.2), яка отримала вищу освіту і 
почала функціонувати у дорослому житті: через її певний безособовий 
ідентифікатор співставляється інформація з різних державних баз даних 
(внаслідок інтегрованості освітньої бази даних з іншими): 

 освіта особи (освітні бази даних); 
 характеристики трудової діяльності (рівень заробітної плати; сплачувані 

податки: реєстр податкової служби); 
 взаємовідносини з правоохоронними органами (реєстр поліції); 
 участь у пенсійних фондах, фондах страхування здоров’я (відповідні 

реєстри); 
 сім’я (реєстр цивільного стану), участь у соціальних програмах тощо. 
 

 

Рис. 2.2. Види концептуальних відносин, які враховуються в EMIS  
при побудові «портрету успішної особи» 

Побудовано автором. 
 
2. Особа вважається «успішною», якщо вона має високу заробітну плату, 

не має правопорушень, дбає про своє майбутнє шляхом участі у пенсійних 
програмах, програмах охорони здоров’я тощо, має сім’ю, виховує дітей.  
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3. Після встановлення наявності «успішної особи» можна зворотнім 
шляхом встановити її освітню траєкторію: який університет, коледж, школу, 
дитячий садочок вона закінчила. 

4. Важливим завданням є знеособлення траєкторії «успішної особи»:  
в ŠVIS/EMIS третього покоління («Моніторинг національного людського 
ресурсу») траєкторії 3–4 осіб «усереднюються» в одну. 

5. На основі отриманої інформації можна проаналізувати вплив освіти, 
зокрема вищої, на діяльність особи. 

Консультанти з побудови ŠVIS/EMIS третього покоління («Моніторинг 
національного людського ресурсу») Х. Хуа та Дж. Герштайн (Гарвардський 
університет) створили концептуальний підхід, який має бути підґрунтям 
аналітичного блоку системи щодо якості освіти (рис. 2.3). Розглядається три 
складові формування і реалізації освітньої політики: створення освітньої 
політики (наявність національної стратегії освіти, зв’язок освітніх питань з 
соціально-економічними питаннями тощо); її імплементація (викладачі, освітні 
програми, обладнання, фінансування, освітній процес, викладання, оцінювання 
студентів, організація та адміністрування) та моніторинг наслідків реалізації 
освітньої політики. Чорними прямокутниками відображено блоки, які варто 
передбачити при створенні EMIS. Зворотні зв’язки стосуються завдань щодо 
аналізу ефективності освітньої політики загалом та обґрунтування пропозицій з 
покращення якості освіти. 

 

 

Рис. 2.3. Концептуальний підхід для формування аналітичного блоку 
системи щодо якості освіти: три складові формування  

і реалізації освітньої політики 
Побудовано автором за: Hua H., Herstein J. Education Management Information System (EMIS): 
integrated data and information systems and their implications in educational management. Harvard 
University. March, 2003. URL: http://www.infodev.org/infodev-files/resource/InfodevDocuments_188.pdf. 
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Відповідно до прийнятої концепції сформовано типаж необхідної 
інформації (рис. 2.4), яка має збиратись та аналізуватись в ŠVIS/EMIS третього 
покоління («Моніторинг національного людського ресурсу»). Це фонова 
інформація (специфіка економіки, ринок праці, робоча сила, рівень освіченості 
населення тощо); інформація про здобувачів освіти, викладачів; інформація про 
особ-ливості організації освітнього процесу; інформація про спосіб оцінювання 
знань здобувачів освіти, їх результати. Надалі відбувається аналіз динаміки 
зміни індикаторів системи освіти та соціально-економічних індикаторів країни 
загалом, оцінюється вплив освіти на «доросле життя». На основі результатів 
аналізу надаються пропозиції щодо прийняття стратегічних рішень з 
трансформації освітньої сфери. 
 

 

Рис. 2.4. Інформація, що збирається та аналізується в ŠVIS/EMIS третього 
покоління («Моніторинг національного людського ресурсу») 

Побудовано автором за: Civitta. URL: https://civitta.com. 
 
На рис. 2.5 показано логіку процесу аналізу взаємозв’язку успішності 

особи та освітнього впливу в ŠVIS/EMIS. Тут співставляються суспільні 
результати особи після здобуття нею освіти (позиція на роботі, рівень заробітної 
платні, соціальна активність) з її освітніми результатами на фоні інформації про 
загальну організацію освітнього процесу, загальної ситуації в сфері освіти та 
соціально-економічної ситуації. На основі аналізу робиться висновок про вплив 
освітнього фактора на результати діяльності особи в «дорослому житті» і про 
якість освіти в країні. 
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Рис. 2.5. Процес аналізу взаємозв’язку успішності особи  
та освітнього впливу в ŠVIS/EMIS 

Побудовано автором за: Civitta. URL: https://civitta.com. 
 
Таким чином, міжнародний досвід побудови інформаційно-аналітичних 

систем наступного покоління свідчить, що при дослідженні освітньо-
професійної траєкторії особи, визначення впливовості освітнього фактора на 
діяльність особи після здобуття освіти, існує ряд очевидних переваг 
використання адміністративних даних на противагу даним опитувань:  

 суттєве підвищення достовірності показників, що характеризують стан 
особи на ринку праці, можливість порівняння становища випускників за різними 
спеціальностями, різними періодами випуску. Це майже неможливо при 
проведенні подібних досліджень методом опитуваннями громадської думки; 

 адміністративні дані не обтяжені помилками, що виникають внаслідок 
недосконалостей пам’яті респондентів, схильності останніх до округлення 
чисел, їх перебільшення/зменшення; 

 показники, згенеровані на основі чітко сформульованих 
адміністративних визначень, можуть бути інтерпретовані із значно більшим 
ступенем точності і протистояти спекулятивній інтерпретації; 

 дослідження, що базується на використанні інформації з 
адміністративних реєстрів, не потребує безпосереднього звернення до 
випускників. Це суттєво знижує вартість загальнонаціонального дослідження та 
зменшує незручності для респондентів; 

 дослідження здійснюється не на основі вибірки, а охоплює практично 
всю сукупність нових випускників (за винятком випускників військових та 
воєнізованих закладів освіти). Це було б практично неможливо за умови 
використання інших методів дослідження. Системна статистична похибка для 
такої сукупності об’єктів буде прямувати до нуля; 

 завдяки використанню інформації з реєстрів установ соціального 
страхування, зокрема інформації про щомісячні страхові внески, можна 
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проаналізувати динаміку процесів залучення нових випускників на ринок праці, 
економічні показники таких випускників, наприклад, рівень заробітної плати. 

Підвищення якості вищої освіти, професійної (професійно-технічної) 
освіти в Україні може бути здійснене шляхом створення і використання для 
цього нових інструментів, зокрема інформаційно-аналітичної системи для 
ідентифікації «освітньої траєкторії успішної особи», налагодження в цьому 
контексті необхідних освітніх вимірювань і періодичного моніторингу 
відповідних індикаторів, що дасть змогу встановити зв’язок ринку праці та сфери 
вищої освіти, вдосконалити механізм бюджетного фінансування закладів освіти, 
пере-орієнтувати зміст освітніх послуг і процес їх надання з метою отримання 
особою переваг у дорослому житті. 
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Розділ 3. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ 
КАДРОВИХ ПОТРЕБ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ  

У ФАХІВЦЯХ ІЗ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 
 
Практика прогнозування кадрових потреб та потреб у кваліфікаціях 

свідчить про існування у світі багатьох ефективних систем, передусім у країнах 
– членах ЄС. Європейська модель побудована на чіткій взаємодії окремих 
інформаційно-стандартних систем, а саме: Європейської класифікації 
умінь/компетентностей, кваліфікацій та професій (занять)111; Міжнародної 
стандартної класифікації занять (ISCO-08)112; Міжнародної стандартної 
класифікації освіти (ISCED-2011)113; системи працевлаштування та 
прогнозування потреби в кадрах EUROPASS114; мережі науково-аналітичних 
центрів (ЄФО, CEDEFOP тощо); мережі (понад 2500) галузевих (професійних) 
рад із розвитку професійних кваліфікацій і кількісно-якісного аналізу 
використання праці та потреби в кадрах та ін.  

В Україні така модель тільки формується. Її розвитку перешкоджає тягар 
нерозв’язаних «пострадянських» проблем. Для економіки й ринку праці цими 
проблемами є: відсутність актуальної статистичної бази для прогнозування 
кадрових потреб у професійному/кваліфікаційному розрізах, результатів 
стратегічного планування видів економічної діяльності та його працересурсного 
сегмента; застарілість і транзитивний характер професійно-кваліфікаційної 
стандартизованої системи (Національного класифікатора України 
«Класифікатор професій ДК 003:2010», більш ніж 6000 кваліфікаційних 
характеристик); украй низька активність та мотивація роботодавців до 
формування вітчизняної системи прогнозування кадрових потреб; 
несформованість Національної системи кваліфікацій тощо. Для ринку освітніх 
послуг – відсутність чіткого зв’язку спеціальностей, освітніх стандартів із 
професійними кваліфікаціями та ін. За цих умов найприйнятнішим підходом 
наразі видається орієнтація на доступні інформаційні ресурси (дані МОН, 
Державної служби зайнятості) та застосування чинних, а не майбутніх, 
стандартизованих систем. 

На сьогодні в Україні аналітики, роботодавці і просто пересічні громадяни 
доволі часто у засобах масової інформації критикують заклади освіти за 
надлишковий випуск фахівців тих чи інших спеціальностей та за те, що 
професійні уміння й навички їх випускників/здобувачів освіти частково чи 
повністю не відповідають вимогам ринку праці. Такий дисбаланс справді може 

                                                            
111 Європейська класифікація умінь/компетентностей, кваліфікацій та професій (занять). URL: 
https://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-
ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=35:eqf-metaramky-v-
luhovyi&start=60. 
112 Міжнародна стандартна класифікація занять (ISCO-08). URL: https://www.ilo.org/public/english/ 
bureau/stat/isco/index.htm. 
113 Міжнародна стандартна класифікація освіти (ISCED-2011). URL: http://uis.unesco.org/sites/ 
default/files/documents/isced-2011-ru.pdf. 
114 Система працевлаштування та прогнозування потреби в кадрах EUROPASS. URL: https://europass.cedefop. 
europa.eu/. 
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спостерігатися, на це вказує, приміром, високий рівень безробіття серед молоді 
на офіційному (регульованому) та на сукупному (офіційному й тіньовому) 
ринках праці.  

Втім, описаний стан речей зумовлений не лише діяльністю закладів освіти, 
зокрема ЗВО в Україні. На національному рівні управління досі не вирішено 
низку актуальних для ЗВО питань, пов’язаних із відсутністю: 

 достовірного оцінювання ступеня розбалансованості обсягів і напрямів 
підготовки фахівців відповідно до потреб національного, регіональних та 
місцевих ринків праці; 

 ефективного, простого в застосуванні й дієвого механізму 
прогнозування потреби в підготовці фахівців, необхідного для формування та 
розміщення державного (регіонального, відомчого) замовлення на підготовку 
кадрів із вищою освітою; 

 чіткого алгоритму узгодження стандартів і дипломів про вищу освіту з 
професійними кваліфікаціями, характерними певним професіям, тощо. 

Органам влади, особливо в умовах сьогодення, важливо усвідомити 
глибину проблеми невідповідності підготовки кадрів вимогам економіки й 
суспільства, та вирішити ряд системних завдань, пов’язаних насамперед із тим, 
що: 

 роботодавці не докладають зусиль до якісної підготовки кадрів, 
створення мережі центрів із незалежного оцінювання професійних кваліфікацій, 
формування системи прогнозування потреби не так у кадрах, як у кваліфікаціях; 

 владою за період незалежності країни так і не складено стратегічні плани 
щодо використання праці, кваліфікацій, людських ресурсів на національному 
рівні, а також у регіонально-галузевому й освітньо-кваліфікаційному розрізах; 

 роботодавці слабко прив’язують рівень оплати праці до рівня 
кваліфікації, а самі розміри першої є непорівнянними з вартістю життя, тому в 
конкурентному змаганні за людські ресурси наша держава програє не лише 
практично всім європейським, пострадянським, а вже навіть багатьом країнам 
Латинської Америки та окремим країнам Африки, котрі істотно поступаються 
Україні за показниками продуктивності й кваліфікації праці тощо. 

Наслідки такої експлуатації праці не забарилися. Наймобільніший 
прошарок населення, в першу чергу молодь, реагує на це виїздом за межі країни. 
Отже, питання розроблення методологічних підходів щодо прогнозування 
кадрових потреб у фахівцях є актуальним, а при його розкритті необхідно 
враховувати комплекс проблем, притаманних вітчизняному ринку праці. 

У світі налічується досить багато методологічних підходів щодо аналізу та 
прогнозування (на різні за тривалістю періоди) стану ринку праці, визначення 
потреб у кадрах та/або кваліфікаціях, оцінювання ступеня «перевиробництва» 
кваліфікованої робочої сили провайдерами освітніх послуг, надлишковості чи 
дефіцитності працівників у професійному розрізі тощо. Застосування й 
комбінації цих підходів значно диференціюються в розрізі як окремих країн, так 
і їх груп, що зумовлено: 
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 наявністю належної, достовірної статистичної бази, відповідних 
інституцій з її формування, обробки, супроводу та інтерпретації; 

 сформованістю аналітичних центрів, лабораторій, науково-дослідних 
інститутів, чия діяльність координується й фінансово підтримується урядами; 

 розвиненістю соціального та/або державно-приватного партнерства, 
довірою та мотивацією роботодавців, інших стейкхолдерів щодо профільних 
інституцій, взаємодії з ними, результатами аналітичних обстежень і прогнозами 
відповідного спрямування; 

 станом соціально-економічного розвитку, рівнем національного 
планування, взаємодії провайдерів освітніх послуг із роботодавцями, 
галузевими, професійними й регіональними особливостями використання праці, 
національними традиціями тощо, притаманними кожній країні чи їх групі. 

Виходячи з цього розглянемо десять найпоширеніших серед аналітиків і 
науковців світу методологічних підходів (методів) на предмет їх адаптації до 
економічних реалій України.  

 
Метод із застосуванням коефіцієнта варіації 

Це статистичний метод, при застосуванні котрого важливо чітко 
визначити, які саме варіації досліджуються. Мова може йти про «коефіцієнт 
варіації зайнятості за рівнем освіти». Здебільшого за цим методом порівнюється 
розподіл умінь у різних групах професій, а різниця такого розподілу виражається 
тільки однією цифрою, котра й відображає загальний ступінь невідповідності. 
Наприклад, уміння працевлаштованих порівнюється з умінням безробітних. Чим 
більшим є отримане число, тим істотніша різниця між уміннями зайнятих на 
ринку праці та бажаючих вийти на нього. Отже, це число слугує мірою 
неузгодженості попиту й пропозиції професійних умінь на ринку праці. 

Таким чином, щоб визначити невідповідність умінь, потрібно порівняти їх 
розподіл серед зайнятих осіб і серед потенційної пропозиції робочої сили. 
Обидва розподіли вмінь можна вимірювати за рівнем освіти.  

Метод коефіцієнта варіації дає можливість порівняти ступінь варіації для 
декількох серій даних, навіть якщо середні значення суттєво відрізняються одні 
від одних. Варіація розраховується як відношення стандартного відхилення до 
середнього значення й іноді множиться на 100 для вираження у відсотках115. 
Теоретично рівень освіти можна поділити на будь-яку кількість груп, але на 
практиці використовують 8-рівневу класифікацію Міжнародної стандартної 
класифікації освіти (МСКО), що є зручною, зокрема, для міждержавних 
порівнянь.  

Отже, для розрахунку коефіцієнта варіації зайнятого населення за рівнем 
освіти потрібні дані про освітній рівень населення загалом та зайнятого 
населення в розрізі восьми рівнів освіти. Коефіцієнти варіації зайнятого 
населення також можна порівняти з рівнем освіти безробітних або неактивних 

                                                            
115 Бахрушин В. Є. Методи аналізу даних :навч. посіб. Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2011. URL: 
http://web.kpi.kharkov.ua/auts/wp-content/uploads/sites/67/2017/02/DAMAP_Ivashko_posobie2.pdf. 
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людей. В Україні такі дані доступні на офіційному рівні, вони щорічно 
агрегуються та оприлюднюються органами статистики. 

З математичної точки зору, при порівнянні декількох груп даних із різними 
структурними блоками або з дуже відмінними значеннями використовувати 
коефіцієнт варіації краще, ніж стандартні відхилення, оскільки результат 
виражається у відносних одиницях. Водночас це досить спрощене вимірювання, 
а коли середнє значення близьке до нуля, коефіцієнт варіації стає дуже чутливим 
до несуттєвих змін при прогнозуванні.  

Таким чином, цей метод не може слугувати базовим при прогнозуванні 
кадрових потреб; за оцінками експертів із вимірювання відповідності попиту та 
пропозиції на ринках праці, його можна застосовувати в поєднанні з іншими 
методами вимірювання. Наприклад, він не дає змоги визначити напрямок 
необхідної зміни кадрової невідповідності через складність порівняння якісних 
характеристик робочої сили в професійному й кваліфікаційному розрізах.  

 
Метод визначення співвідношення чисельності безробітних і зайнятих 

Цим методом не ставиться за мету знаходження єдиного показника ступеня 
невідповідності116. Проводиться порівняння чисельності 
безробітних/незайнятих, котрі мають заданий рівень освіти, з відповідною 
чисельністю працівників того самого її рівня та виявляється певна 
невідповідність. Наприклад, якщо на ринку праці за останній період (від двох до 
п’яти років) число безробітних із вищою освітою (за певною спеціальністю) 
перевищує кількість профільних, дипломованих у ЗВО працівників, це вказує на 
«перевиробництво» таких кадрів та «надлишкову пропозицію» вмінь. У 
протилежному випадку можна констатувати дефіцит цих фахівців і наявність 
прогалини в уміннях (або «надлишкового попиту»). 

В Україні зазначений метод уже тривалий час застосовується органами 
статистики при складанні аналітичних статистичних збірників щодо праці та 
зайнятості, де наводиться інформація про рівень освіти зайнятих і безробітних у 
національному, регіональному, професійному (на рівні підрозділів 
Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій») 
та галузевому розрізах117. 

Основною перевагою цього методу є те, що він дає змогу чітко визначити, 
які рівні освіти представлені на ринку праці надлишково чи недостатньо. Його 
недоліками є: 

 орієнтація на чисельність зайнятих виключно на підставі даних про 
офіційно оформлену найману робочу силу, без урахування чималого прошарку 
тих, хто працює нелегально, охоплений неформальною зайнятістю тощо; 

 оперування чисельністю безробітних на базі статистичних даних, 
сформованих через систему центрів зайнятості, що не завжди характеризує стан 
безробіття на повному ринку праці; 
                                                            
116 Аналіз державної політики зайнятості. URL: https://parlament.org.ua/2005/08/16/employment-policy-research-
ukraine. 
117 Економічна активність населення України. 2018 : стат. зб. / Державна служба статистики України. URL: 
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/07/zb_EAN_2018.pdf. 
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 спрямованість на проведення прогнозних оцінок на макроекономічному 
рівні (як і в попереднього методу), тобто він не вивчає та не групує 
персоніфіковані характеристики працівників за освітнім, професійним, 
кваліфікаційним рівнями, відповідністю їхніх умінь вимогам, котрі висуваються 
чинними стандартами, тощо. 

Отже, описаний метод дає можливість лише частково визначати тенденції, 
фактори й чинники використання робочої сили / випускників закладів освіти за 
певними рівнями освіти; застосування його як основного методу при 
прогнозуванні потреби в кадрах є недоцільним. 

 
Метод визначення коливання відносного рівня безробіття 

Цей статистичний метод є альтернативою методу із застосуванням 
коефіцієнта варіації в тому сенсі, що там, де коефіцієнт варіації вимагає поділу 
на дві групи (наприклад, на зайнятих і безробітних), метод визначення коливання 
відносного рівня безробіття використовує характеристики тільки для однієї 
групи118. Згідно з цим методом, як і першим, чим більшим є значення варіації, 
тим вищий рівень невідповідності. Якщо в розпорядженні аналітиків є детальні 
дані, цей метод може бути використаний для вимірювання ступеня 
неоднорідності на ринку праці за цілою низкою показників, передусім за рівнем 
освіти, видом професійної (трудової) діяльності, регіональними особливостями 
формування безробіття тощо. 

З математичної точки зору, в методі визначається відношення рівня 
безробіття для певної групи працівників до загального рівня безробіття. 
Зрозуміло, що більші значення вказують на вищий рівень безробіття конкретних 
груп порівняно з усім безробітним населенням, тобто вищий ступінь 
невідповідності. За допомогою цього методу можна визначати перевагу того чи 
іншого чинника при формуванні довгострокового безробіття, наприклад 
недостатнього рівня освіти порівняно з регіональними особливостями 
розміщення робочих місць між професійними та кваліфікаційними варіаціями за 
групами професій чи кваліфікацій. Перелік подібних завдань можна 
розширювати виходячи з наявності достовірних даних, що характеризують 
безробіття.  

Таким чином, для розрахунку цього показника необхідні рівень безробіття 
за рівнями освіти (професіями, регіонами, кваліфікаціями тощо) та загальний 
рівень безробіття. В Україні Державною службою зайнятості, а також 
підпорядкованими їй регіональними й місцевими центрами зайнятості 
формується деталізована статистична база з безробіття населення, зокрема 
статево-вікової, професійної та освітньої структури таких осіб, у помісячному 
форматі, що дає змогу порівнювати дані не лише за рік (роки), а й за місяць, 
квартал, півріччя119. 

Зважаючи на викладене, застосування цього методу в Україні набуло 
значного поширення, насамперед для потреб аналізу стану та причин 
                                                            
118 Завіновська Г. Т. Економіка праці : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2003. URL: http://library.tneu.edu.ua/files/ 
EVD/econ_praci_i_soc_vidnosyn.pdf. 
119 Державний центр зайнятості. Аналітика та статистика. URL: https://www.dcz.gov.ua/analitics/68. 



84 

незайнятості населення: отримувана завдяки йому інформація дає можливість 
згрупувати характеристики безробіття як на макро-, так і на мікроекономічному 
рівні. Однак разом із тим цей метод використовує виключно офіційні дані ринку 
праці та не зорієнтований на аналіз ситуації на повному ринку праці. Крім того, 
він не передбачає можливості комплексного визначення потреби в кадрах, 
оскільки, як і попередні методи, спрямований виключно на аналіз чинників 
безробіття. 

Зауважимо, що метод визначення коливання відносного рівня безробіття, 
з математичної точки зору, є аналогічним методу із застосуванням коефіцієнта 
варіації. Тільки останній порівнює різні кластери населення (наприклад, освітню 
структуру безробітних і населення працездатного віку), а метод визначення 
коливання відносного рівня безробіття – виключно показники груп безробітних 
(приміром, за рівнем освіти) щодо всього безробітного населення. 

Отже, метод визначення коливання відносного рівня безробіття може бути 
використаний для підкріплення результатів, отриманих за допомогою методу із 
застосуванням коефіцієнта варіації, навіть якщо з погляду нової, додаткової 
інформації є не дуже продуктивним. Водночас він може замінювати метод із 
застосуванням коефіцієнта варіації в тих випадках, коли, наприклад, дані щодо 
рівня освіти доступні лише для категорії безробітних, а не для обох розглянутих 
категорій (безробітних і працездатного населення чи зайнятих та безробітних). 

 
Метод із застосуванням кривої Беверіджа 

Крива Беверіджа відображає залежність між рівнем безробіття та часткою 
вакансій у декількох фіксованих часових точках для певного комплексу заходів 
щодо збалансування попиту і пропозиції робочої сили на ринку праці. 
Наприклад, чим вищою є частка створюваних вакантних посад / вільних робочих 
місць, тим нижчий очікуваний рівень безробіття, тому що зростає ймовірність 
знайти роботу. Оскільки статистичні дані за цим методом відображаються для 
декількох точок у часі, часова динаміка може використовуватися для опису 
еволюції невідповідності.  

У разі зміщення (зсуву) кривої Беверіджа (кількість вакансій / вільних 
робочих місць і чисельність безробітних зростають) можна констатувати факт 
погіршення збалансування попиту та пропозиції через зниження гнучкості ринку 
праці. А протилежна ситуація свідчитиме про поліпшення функціонування 
інститутів регулювання ринку праці. Рух уздовж кривої Беверіджа розглядається 
як прогресивні чи рецесійні зміни, викликані економічними процесами в цілому 
та не пов’язані зі змінами у функціонуванні ринку праці як такого. Однак 
зростання безробіття може бути спричинене і звільненням працівників та/або 
скороченням числа робочих місць, а збільшення числа вакансій – створенням 
нових робочих місць чи знов-таки звільненням працівників. Тому не завжди 
легко зрозуміти справжню причину зміни певних даних.  

Слід зазначити, що за допомогою саме цього методу, котрий розглядає 
питання збалансування попиту та пропозиції на ринку праці за певні, інколи 
досить тривалі (5–10 років) проміжки часу, можна виявити вплив 
надлишкової/недостатньої підготовки кадрів ЗВО в розрізі професій і 
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спеціальностей та врахувати цю інформацію при прогнозуванні кадрових 
потреб. Ключовим фактором у такому прогнозуванні виступає повнота й 
достовірність статистичних даних. 

Таким чином, метод із застосуванням кривої Беверіджа можна вважати 
практичним інструментом для узагальнення вхідних і вихідних часових 
характеристик безробіття, вакансій / вільних робочих місць тощо. Результати, 
отримані за його допомогою, можуть бути використані для обґрунтування 
шляхів досягнення збалансованості попиту і пропозиції робочої сили та 
вакансій / вільних робочих місць, більш об’єктивного формування, розміщення 
й виконання державного замовлення на підготовку кадрів, згортання 
надлишкової, не затребуваної роботодавцями підготовки кадрів за відповідними 
спеціальностями тощо. 

Водночас цей інструмент слід застосовувати досить обережно, оскільки 
порівняння рівня безробіття та частки вакансій / вільних робочих місць, 
відображене на кривій Беверіджа, дає лише непряму оцінку ефективності змін у 
рамках процесів збалансування попиту і пропозиції на ринку праці. Слід мати на 
увазі, що рівень безробіття та частка вакансій / вільних робочих місць залежать 
не тільки від процесів узгодження на ринку праці, а й від багатьох інших 
факторів. Умовою використання методу є припущення, що ці та інші фактори є 
стабільними. Це дає змогу розглядати залежність між безробіттям і вакансіями / 
вільними робочими місцями як величину, утворену стабільними процесами 
збалансування попиту і пропозиції. В разі наявності належних даних про 
вакансії / вільні робочі місця можна порівнювати кількість останніх для 
конкретних професій (посад, професійних назв робіт), або професійних 
кваліфікацій, або спеціальностей (за умови складання переліків притаманних їм 
професій (посад, професійних назв робіт) та використовувати результати як 
основу для аналізу відносного дефіциту (профіциту) кваліфікованих кадрів і 
подальшого прогнозування їх зменшення/ліквідації, зокрема шляхом 
коригування щорічних показників при формуванні державного замовлення на 
підготовку кадрів. 

Для застосування зазначеного методу в Україні, наприклад при 
прогнозуванні кадрових потреб у професійному розрізі, формуванні державного 
замовлення на підготовку кадрів, необхідно створити відповідну базу даних та 
інструментарій їх отримання, а саме: 

 розробити механізм формування бази даних безробітних і вакансій на 
повному ринку праці, наприклад за допомогою застосування перехідних 
коефіцієнтів для відомостей, отриманих на офіційному ринку праці. Ці перехідні 
коефіцієнти повинні обчислюватися шляхом тотальних соціологічних 
досліджень повного ринку праці в різних регіонах країни й адміністративних 
одиницях та визначати усереднену для країни частку (обсяг) 
офіційного/регульованого й неформального/нерегульованого ринків праці за 
базовими системами розселення населення (міста-мільйонери, міста – обласні 
центри, міста обласного підпорядкування, адміністративні райони); 
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 оновити та укрупнити (інтегрувати) назви професій (посад, професійні 
назви робіт), за якими Державною службою зайнятості формуються дані щодо 
пропозиції й попиту на робочу силу. Реалізувати це завдання в повному обсязі 
можна під час розроблення в установленому порядку нової версії Національного 
класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (КП) відповідно 
до нової версії Міжнародної стандартної класифікації занять (МСКЗ-08); 

 розробити орієнтовний перелік професій (посад, професійних назв 
робіт) із КП, за якими можуть працювати випускники ЗВО за відповідними 
спеціальностями, необхідний для прогнозних розрахунків кадрових потреб 
економіки країни та визначення фактичного рівня працевлаштування за фахом. 

 
Метод систематичного оцінювання виконання трудової функції / роботи 

Систематичне оцінювання виконання трудової функції (СОВТФ) – це 
метод, за яким конкретний рівень необхідних для виконання певної трудової 
діяльності професійних кваліфікацій визначається через формування 
відповідних стандартів і критеріїв120. Іншими словами, для виконання трудової 
функції А необхідно мати професійну кваліфікацію В. Тобто цей метод вимагає 
визначення співвідношення певної характеристики кожної конкретної трудової 
функції й відповідного їй рівня освіти. Щойно це зроблено, можна оцінити, чи 
володіє пошукач роботи, зокрема випускник закладу освіти, або працівник 
необхідними професійними кваліфікаціями.  

Для кожної трудової функції, роботи чи виду професійної діяльності 
оцінюється чисельність осіб, які володіють належними професійними 
кваліфікаціями, та, відповідно, розраховується частка людей, у котрих вони 
надлишкові або недостатні.  

Таким чином, метод СОВТФ можна розглядати як такий, що створює 
відносно інших якісні й об’єктивні показники, оскільки оцінювання 
здійснюється за чіткими критеріями, навіть якщо воно не допускає більше 
одного рівня освіти для конкретного виду професійної діяльності. Водночас цей 
метод не враховує того факту, що відповідний рівень освіти може змінюватися з 
плином часу. Крім того, у сфері використання праці теж постійно відбуваються 
перетворення у зв’язку з розширенням/звуженням певних галузей ринкової 
економіки, зміною вимог до професійних кваліфікацій, необхідних для 
виконання певної трудової функції чи роботи, тощо. Це означає, що персонал, 
котрий на ранніх етапах своєї трудової діяльності вважався таким, який ідеально 
відповідає тій чи іншій трудовій функції / роботі, перестає бути таким тільки 
тому, що вимоги до професійної кваліфікації для тієї самої трудової 
функції / роботи змінені роботодавцями та стали вищими. 

Слід наголосити, що для використання СОВТФ у країні необхідно мати 
деталізовану інформацію про освіту та професійну приналежність на рівні 
конкретної людини та/або домогосподарства. Це досягається переписами 

                                                            
120 Технології управління людськими ресурсами : навч. посіб. для здоб. ступ. маг-ра за ОП «Менеджмент і бізнес-
адміністрування» / Л. Є. Довгань, Л. Л. Ведута, Г. А. Мохонько ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. Київ : КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2018. 512 с. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/25275/1/TULR_navch_posibn.pdf/. 



87 

населення, вибірковими обстеженнями домогосподарств, окремими 
спеціалізованими соціологічними опитуваннями працівників та/чи випускників 
закладів освіти. 

Зважаючи на те, що кожен вид професійної діяльності повинен бути 
однозначно пов’язаний із професійною кваліфікацією згідно зі заздалегідь 
встановленими критеріями, багато країн світу розробили та/або розробляють 
відповідні системи стандартизації професій і професійних кваліфікацій, 
застосовуваних їхніми економіками. Наприклад, країни – члени ЄС протягом 
останнього десятиліття розробили та постійно модернізують Європейську 
класифікацію навичок, кваліфікацій і професій (ESCO). В цій класифікації 
згруповано й детально описано близько 3 тис. професій, 14 тис. 
навичок/компетенцій та 9 тис. відповідних професійних кваліфікацій ESCO 
викладено на 26 європейських мовах і арабською мовою121. Крім того, 
ключовими стандартами для систематичного оцінювання виконання трудової 
функції виступають професійні стандарти, розроблення котрих започатковане 
ще наприкінці 1970-х років у Великій Британії та на сьогодні охопило понад 
160 країн світу. 

Варто також зазначити, що метод СОВТФ забезпечує добру практичну 
«підгонку», оскільки заняття й рівні освіти можуть бути «об’єднані в пари» та 
оцінені. Головним недоліком цього методу є те, що він дуже праце- й 
матеріаловитратний, довготривалий, а також досить проблемним і суб’єктивним 
із позиції визначення того, який рівень освіти та професійної кваліфікації 
вважати достатнім для кожної конкретної трудової функції / роботи. Попри 
наявність у більшості країн сотень, тисяч власних професійних стандартів, що 
відображають особливості їх ринкової економіки, запозичити (імпортувати) їх 
поки що неможливо. На думку багатьох зарубіжних аналітиків, ці стандарти 
дуже часто різняться між собою. Тобто не можна виходити з припущення, що в 
кожній країні встановлені однакові зв’язки між професійними кваліфікаціями й 
професіями, адже зміст цих кваліфікацій вкрай різноманітний. Це, у свою чергу, 
створює добре відомі проблеми визнання професійних кваліфікацій, отриманих 
за кордоном.  

У сучасному світі, коли досить швидко з’являються нові та зникають старі 
професії, складно оцінювати працівників за професіями, які ще не мають 
професійних стандартів (тобто вихідних критеріїв для оцінки професійних 
кваліфікацій), чи випускників закладів освіти, котрі отримали компетентності, 
які ще не повною мірою застосовуються та/або не описані роботодавцями, тощо. 

З огляду на викладене, можна стверджувати, що метод СОВТФ як для 
України, так і для більшості країн світу є чи не інформативно найглибшим у 
контексті отримання інформації для прогнозування кадрових потреб не лише за 
професіями, а й, що дуже важливо, за кваліфікаціями. Водночас для його 
застосування на практиці Україні потрібно пройти ще довгий шлях. Передусім 
                                                            
121 Європейська класифікація умінь/компетентностей, кваліфікацій та професій (занять). URL: 
https://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-
ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=35:eqf-metaramky-v-
luhovyi&start=60. 
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необхідно створити дієву національну систему кваліфікацій із відповідним 
законодавчо-нормативним, інституціональним, інформаційно-методичним, 
кадровим і матеріально-фінансовим забезпеченням, сформувати мережу 
кваліфікаційних центрів, розробити сотні професійних стандартів, повністю 
перейти на підготовку кадрів за компетентнісним та, в більшості випадків, 
дуальним підходом до навчання/учіння тощо.  

 
Метод самооцінки працівників 

Він належить до доволі суб’єктивних методів вимірювання 
відповідності/невідповідності професійних кваліфікацій вимогам ринку праці122. 
В його основі – безпосереднє опитування зайнятих стосовно того, як вони 
використовують свої професійні й освітні компетентності в професійній і 
трудовій діяльності. За замовчуванням приймається як аксіома припущення, що 
кожен окремо взятий працівник добре обізнаний щодо власних 
навичок/компетентностей та вимог до виконуваних ним трудових 
функцій / роботи. Таким чином, метод самооцінки працівників в ідеалі мав би 
забезпечити досить точну оцінку ступеня невідповідності вимогам до роботи з 
точки зору як освіти, так і набутих умінь/компетентностей на індивідуальному 
рівні шляхом підсумовування відповідей респондентів.  

Слід зазначити, що за іншим методом (обстеження підприємств) за 
допомогою соціологічного опитування теж збираються дані для оцінювання 
відповідності вмінь/компетентностей працівників вимогам щодо 
роботи / професійних стандартів. Основна відмінність між цими двома методами 
полягає в тому, що метод обстеження підприємств надає таку саму оцінку, але 
виключно з погляду роботодавця шляхом інтерв’ювання останнього. 

Зрозуміло, що такі дані повинні збиратися тільки за допомогою 
спеціальних цільових соціологічних досліджень, котрі включають питання про 
відповідність освітнього рівня та вмінь/компетентностей працівників. На 
сьогодні у світовій практиці немає загальноприйнятих стандартів для складання 
таких опитувальників. Як правило, невідповідність вимірюється за допомогою 
запитань на кшталт: «Який рівень освіти необхідний для Вашої роботи?»; «Який 
найвищий рівень освіти здобуто Вами та підтверджено сертифікатом?»; «Чи 
Ваша робота відповідає Вашому рівню освіти?»; «Наскільки 
вміння/компетентності, якими Ви володієте, відповідають 
умінням/компетентностям, необхідним для виконання Вашої поточної роботи?» 
та ін. Оскільки запитання постійно змінюються/вдосконалюються з плином часу, 
однозначне порівняння результатів за цим методом є проблематичним. 

До переваг методу самооцінки працівників слід віднести те, що він 
уможливлює збір інформації, котра безпосередньо стосується теми дослідження 
й прогнозування. А його основним недоліком є те, що він, як уже зазначалося, є 
дуже суб’єктивним та базується на припущенні, що всі працівники добре знають 

                                                            
122 Колот А. М. Мотивація персоналу : підручник. Київ : КНЕУ, 2002. 337 с. URL: https://ir.kneu.edu.ua/ 
bitstream/handle/2010/11566/kolot_motivation.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
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свої спроможності/здатності до роботи й вимоги до неї. Крім того, застосування 
цього методу є досить витратним і клопітким. 

В Україні метод самооцінки працівників можна використовувати для 
проведення вибіркових соціологічних досліджень, наприклад за регульованими 
професіями, в бюджетній сфері та державній службі, в окремих видах 
економічної діяльності, де роботодавці зацікавлені й умотивовані у формуванні 
нового кадрового менеджменту (таких як енергетика, металургія, ІТ-індустрія, 
вугільна промисловість, залізничний транспорт, фармація), за умови наявності 
професійних стандартів і консультантів – оцінювачів професійних кваліфікацій. 

 
Метод визначення невідповідності за професіями 

Цей метод ґрунтується на розрахунку відношення чисельності людей із 
певним рівнем освіти за Міжнародною стандартною класифікацією освіти 
(МСКО), які працюють за професіями (на посадах, робочих місцях), із 
невідповідним рівнем кваліфікації, котрий визначається Міжнародною 
стандартною класифікацією занять (МСКЗ), до кількості всіх працівників у 
межах обраного рівня МСКО. Цей підхід може бути застосований для різних 
рівнів освіти й занять, а в разі доступності необхідних даних можна порівняти 
також невідповідність за професіями для випускників закладів освіти або вікову 
групу молоді з іншими віковими групами123.  

Для обчислення показників невідповідності за професіями необхідно мати 
достовірну інформацію про зайнятість населення за рівнями освіти і професіями. 
Для окремого аналізу конкретного вікового діапазону, наприклад молоді, такі 
дані повинні бути розбиті за віковими групами. 

Відповідний показник дає уявлення про зайнятих людей і ступінь 
використання їхніх освітніх компетентностей у виконуваній роботі. Водночас 
закріплення рівнів освіти за професійними рівнями може бути досить 
суб’єктивним. Окрім того, цей метод не враховує незайняте/безробітне 
населення. В цілому, за наявності необхідних даних, метод визначення 
невідповідності за професіями може надати цінну інформацію, але ним слід 
послуговуватися в поєднанні з іншими методами, в котрих використовуються 
відомості щодо безробіття. 

В Україні застосування цього методу є проблематичним через відсутність 
офіційної статистики щодо зайнятості населення в професійному розрізі загалом 
та у віковому зокрема. 

 
Емпіричний метод 

Цей метод може бути використаний у тих випадках, коли дані не 
включають в себе інформацію стосовно надмірного рівня освіти чи надлишкової 
кваліфікації. Емпіричний метод є досить спрощеним статистичним виміром, а 

                                                            
123 Аналітичний звіт щодо професійно-кваліфікаційного прогнозування в Україні. Робочий проект для 
обговорення 9 листопада 2017 р. у м. Києві. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nrk/Analitychni-materialy/2-
analitichniy-zvit-shchodo-profesiyno-kvalifikatsiynogo-prognozuvannya-v-ukraini.pdf. 
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його результати повинні сприйматись як відносний, приблизний показник124. У 
разі використання цього методу розподіл за рівнем освіти розраховується для 
кожної професії. Надмірним вважається рівень освіти, котрий більш ніж на одне 
стандартне відхилення (приміром, на 10 %) перевищує середнє арифметичне 
значення певної професії. Таким чином, таке значення рівня освіти для кожної 
професії вважається еталонним. Але на практиці доволі складно зробити такий 
висновок. Наприклад, у теорії професійна діяльність молодшого наукового 
співробітника в будь-якій галузі науки передбачає наявність у нього ступеня 
доктора філософії. Разом із тим брак таких кадрів, низький рівень оплати й 
непривабливість праці вченого тощо призводять до заповнення вакансії 
молодшого наукового співробітника фахівцями без наукового ступеня. 
Зазначене, у свою чергу, істотно знижує еталонне значення середнього 
показника рівня освіти за посадою, обраною для нашого прикладу. 

Для застосування емпіричного методу необхідні дані про освіту та 
професії, які формуються органами державної статистики. В Україні достовірна 
інформація відповідного спрямування за весь період її незалежності не 
збиралася, що унеможливлює застосування емпіричного методу в умовах 
сьогодення.  

 
Метод визначення окупності освіти 

Під окупністю освіти розуміється збільшення доходів її носія, пов’язане з 
підвищенням рівня освіти. Окупність можна інтерпретувати як повернення 
коштів, інвестованих у освіту, або як відображення грошової вартості, котру 
ринок праці пропонує для різних рівнів освіти. Зміни в окупності освіти можуть, 
у свою чергу, вважатись ознакою зміни відносного попиту на неї. Наприклад, 
відносне збільшення окупності освіти для випускників ЗВО порівняно з 
випускниками закладів професійної (професійно-технічної) освіти та/або 
фахової передвищої освіти свідчитиме про те, що на ринку праці зростає 
невідповідність, обумовлена підготовкою кадрів (попит на випускників ЗВО 
перевищує пропозицію). Цей метод, розроблений на початку 1970-х років у 
США, набув дуже значного поширення125. 

Найважливішим компонентом даних для цього методу є достовірна 
інформація про заробітну плату, яку можна отримати шляхом опитування 
домогосподарств та/або через органи державної статистики завдяки зведенню 
щорічних показників з оплати праці в професійному розрізі від суб’єктів 
господарювання країни. Варто зауважити, що отримати достовірну інформацію 
про заробітну плату шляхом соціологічного опитування членів домогосподарств 
не завжди можливо. Головна причина – небажання надавати точні відомості про 
свою заробітну плату / доходи через побоювання, що вона буде передана іншим 
органам (наприклад, податковим) чи особам у корисливих цілях.  

Основною проблемою при використанні методу визначення окупності 
освіти є те, що окупність розраховується на підставі ряду змінних, які пов’язані 
                                                            
124 Староста В. І., Товканець Г. В. Методологія та методи науково-педагогічних досліджень : навч.-метод. посіб. 
Мукачево : МДУ, 2015. 64 с. 
125 Freeman R. B. The overeducated American. N. Y. : Academic Press, 1976. 
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з невідповідністю між попитом і пропозицією професійних 
умінь/компетентностей. Грошові доходи часто є результатом переговорів між 
роботодавцем та найманим працівником, котрий великою мірою залежить від 
наявності в пошукача роботи / випускника закладу освіти необхідних 
комунікаційних, соціальних і міжособистісних навичок та очікуваної від нього 
продуктивності праці. Вищий рівень освіти, як правило, пов’язаний із 
відповідною продуктивністю праці, отже, окупність вищої освіти повинна бути 
більшою, ніж професійної (професійно-технічної) та/або фахової передвищої 
освіти. 

У вітчизняних реаліях застосування цього методу може бути епізодичним 
і вибірковим. Головною перешкодою використанню цього методу є 
неможливість отримати достовірні дані як про витрати на освітні послуги, так і 
про фактичні доходи колишніх працівників протягом тривалого періоду. 

 
Метод співставлення відносних рівнів зарплат за освітніми рівнями 

Метод співставлення відносних рівнів зарплат за освітніми рівнями 
порівнює заробітну плату для кожного рівня освіти з плином часу відносно 
мінімального розміру оплати праці або з індексацією відносно базового року (як 
правило, першого року, за котрий є дані). Зазвичай відповідна динаміка 
показників демонструється за допомогою графічного зображення126. На 
діаграмах наочно показуються рівні оплати праці за різними рівнями освіти в 
обраний проміжок часу. Вищий рівень доходів «носіїв» певного рівня освіти 
порівняно з групами працівників з іншими рівнями освіти вказуватиме на те, що 
саме перший рівень освіти більш затребуваний на національному, регіональному 
чи локальному / місцевому ринку праці. 

Для відображення зміни відносної заробітної плати необхідна інформація 
про середню заробітну плату для кожного рівня освіти протягом декількох 
останніх років. Як і в попередньому випадку, відомості про заробітну плату 
можна отримати за допомогою опитування домогосподарств та/або через органи 
державної статистики шляхом зведення щорічних показників з оплати праці в 
професійному розрізі від суб’єктів господарювання країни. 

До переваг цього методу можна віднести його простоту й інтуїтивну 
інтерпретацію. А його головним недоліком, як і більшості попередніх методів, є 
складність отримання достовірної інформації про доходи працівників. У 
вітчизняних реаліях застосування цього методу також може мати епізодичний та 
вибірковий характер. 

Проведений огляд методологічних підходів стосовно визначення 
невідповідності попиту й пропозиції на ринках праці та кадрових потреб дає 
підстави для таких висновків і рекомендацій. 

На сьогодні більш продуктивним підходом при з’ясуванні кадрових потреб 
у фахівцях в Україні, з огляду на доступність даних, видається поєднання методу 

                                                            
126 Сисоєва С. О., Кристопчук Т. Є. Освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика : навч. 
посіб. / Київський університет імені Бориса Грінченка. Рівне : Овід, 2012. 352 c. URL: 
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/9019/1/Sysoieva %20Osvitni %20s.pdf. 
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визначення співвідношення чисельності безробітних і зайнятих та методу із 
застосуванням кривої Беверіджа. 

 
Огляд вітчизняного досвіду прогнозування потреби в кадрах. 

Дослідження «Оцінка попиту на професії, які затребувані на ринку праці» 
Це дослідження було проведене у 2015 р. Київським міжнародним 

інститутом соціології в рамках проєкту «Економічне та соціальне відновлення 
Донбасу», здійснюваного Програмою розвитку ООН в Україні за фінансової 
підтримки Уряду Японії.  

Перед дослідники було поставлено такі завдання: 
 визначити перелік професій, що користуються найбільшим попитом на 

ринку праці в розрізі регіонів України, в яких проживає найбільша кількість 
внутрішньо переміщених осіб; 

 описати динаміку попиту на професії, що користуються найбільшим 
попитом на ринку праці в обраних регіонах, для визначення професій, на які 
існує стабільний попит; 

 визначити, яких умінь/компетентностей не вистачає пошукачам 
відповідних професій для зайняття наявних вакансій; 

 розробити рекомендації щодо змісту короткотермінових навчальних 
заходів, що дають змогу отримати професії та компетенції, на які існує попит на 
ринку праці.  

Цільовими регіонами були обрані ті, до котрих на той час прибувало 
найбільше вимушено переміщених осіб (Дніпропетровська, Донецька, 
Запорізька, Київська, Луганська, Одеська, Полтавська, Харківська області та 
м. Київ)127.  

Виконавцями було використано елементи методу із застосуванням кривої 
Беверіджа та методу визначення невідповідності за професіями, які включали: 

 аналіз інформації від Державної служби зайнятості щодо поточних 
потреб ринку праці в розрізі професій (спеціальностей) і регіонів; 

 контент-аналіз сайтів із вакансіями й резюме; 
 глибинні інтерв’ю з місцевими експертами із працевлаштування; 
 фокус-групові дискусії з участю галузевих експертів, роботодавців та 

HR-фахівців. 
До позитивних результатів застосування цих методичних підходів слід 

віднести таке: 
 поряд із даними про вакансії / вільні робочі місця, отримуваними на 

офіційному ринку праці (в Державній службі зайнятості) проводився збір даних 
із інших джерел, тобто виконавці намагалися дослідити не лише офіційний ринок 
праці, а й повний; 

                                                            
127 Оцінка попиту на професії, які затребувані на ринку праці: результати дослідження в рамках проекту 
«Економічне та соціальне відновлення Донбасу». URL: http://kiis.com.ua/materials/pr/20151230_PROON/ 
Report_Employment_KIIS_final_ukr.pdf. 
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 окрім кількісних даних збиралася і якісна інформація в частині 
затребуваності професій у відповідних регіонах за допомогою соціологічних 
опитувань, інтерв’ювання експертів та проведення фокус-груп; 

 попит у професійному розрізі аналізувався також виходячи з пропозиції 
роботодавців у оплаті роботи та зарплатних очікувань її пошукачів, фактичних 
вимог роботодавців до рівня освіти і трудового стажу за фахом/професією тощо. 

Недоліками цього підходу, зокрема, є те, що: 
 він зорієнтований на аналіз пропозиції на певний період та не охоплює 

ширші часові рамки; 
 не вивчається питання збалансування попиту й пропозиції кадрів у 

професійному розрізі з глибоким аналізом безробіття/незайнятості, зокрема з 
причин «перевиробництва» кадрів закладами освіти; 

 пропоновані експертами та учасниками фокус-груп освітні програми 
націлені виключно на короткотермінову підготовку/перепідготовку/підвищення 
кваліфікації, що обумовлено ключовим завданням дослідження – якомога 
швидше працевлаштувати тимчасово переміщених осіб, передусім за наявними 
професійними кваліфікаціями або за суміжними, близькими чи не складними для 
освоєння професіями. 

 
Розроблення моделі професійно-кваліфікаційного прогнозування в Україні 

Методологію оцінки середньострокової потреби у навичках в Україні було 
розроблено експертами Мінекономрозвитку, науковцями Інституту демографії 
та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України за участі інших 
стейкхолдерів та за безпосередньої підтримки Європейського фонду освіти 
(ЄФО) в декілька основних етапів. У 2012–2013 рр. у відповідь на зростаюче 
розуміння потреби в інструментах для якісного аналізу майбутніх тенденцій 
щодо професій і кваліфікацій, на основі їх статистичного аналізу була 
розроблена власна методологія. 

У 2014–2015 рр. українські експерти за консультаційної й фінансової 
підтримки ЄФО, на основі сучасних міжнародних методологічних підходів, що 
їх застосовують Європейський центр розвитку професійного навчання, ЄФО, 
компанія «Economix Research & Consulting», розробили та вперше використали 
ключові елементи моделі прогнозування середньострокової потреби в навичках. 
Однак технічно-методологічні й інституційні питання не дали змоги на той час 
вивести цю модель на рівень, на якому вона була б готовою до використання та 
життєздатною. Науковці Інституту демографії та соціальних досліджень імені 
М. В. Птухи НАН України не полишають спроб доопрацювати й запровадити цю 
модель. 

Модель складається з п’яти основних модулів: макроекономічного (М1); 
оцінки попиту на робочу силу/навички, обумовленого економічним розвитком 
(M2); оцінки попиту на ринку праці, викликаного заміщенням робочої сили (M3); 
оцінки пропозиції робочої сили (M4); оцінки невідповідності 
(незбалансованості) попиту і пропозиції (M5). 
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За допомогою макроекономічного модуля забезпечується прогнозування 
на середньострокову перспективу (5–10 років) зайнятості в Україні за 
визначеними видами економічної діяльності та секторами економіки. Модуль 
оцінки попиту, обумовленого економічним зростанням, трансформує оцінку 
зайнятості за визначеними видами економічної діяльності й секторами 
економіки в прогнози попиту на професії та професійні кваліфікації (які можливо 
ідентифікувати). В модулі оцінки попиту, викликаного заміщенням робочої 
сили, прогнозується попит на робочу силу за професіями і професійними 
кваліфікаціями на кожний прогнозний рік. У модулі оцінки пропозиції робочої 
сили на основі даних офіційного демографічного прогнозу та прогнозу змін у 
економічній діяльності населення за віковими й гендерними групами 
здійснюється оцінка пропозиції робочої сили на кожний прогнозний рік. Модуль 
оцінки невідповідності (незбалансованості) попиту і пропозиції розроблений для 
того, аби порівняти пропозицію й попит на робочу силу та визначити групи 
кваліфікації і групи професій, за якими очікується істотна невідповідність між 
попитом та пропозицією. 

Основними джерелами інформації, котра використовується для такого 
моделювання, є річні масиви деталізованих даних обстеження робочої сили, 
офіційний демографічний прогноз, макроекономічний прогноз ВВП за 
секторами економіки, деякі показники макроекономічного рівня, наприклад 
безробіття, зайнятості та ін.128. 

Серед переваг цього методологічного підходу виокремимо такі: 
 вперше за весь період незалежності України запропоновано системну 

модель, яка охоплює середньо- й довгострокове прогнозування потреби в кадрах 
у професійному розрізі, щорічні прорахунки прогнозів на середню перспективу 
тощо; 

 визначення ступеня збалансування попиту й пропозиції на робочу силу 
в професійному розрізі та розроблення рекомендацій щодо зменшення, 
збереження чи збільшення обсягів підготовки закладами освіти кваліфікованих 
робітників і фахівців; 

 урахування впливу цілого ряду факторів на формування попиту та 
пропозиції на робочу силу, передусім економічного й демографічного; 

 глибинне прогнозування робочої сили за секторами економіки чи 
видами економічної діяльності, гендерними ознаками, статево-віковою 
структурою населення і професіями; 

 закладено можливість прогнозування потреби у професійних 
кваліфікаціях та навичках тощо. 

Ключовим недоліком цього підходу є його незавершеність, недостатня 
валідність багатьох показників, відносна складність у застосуванні, потреба в 
чималих фінансових, кадрових та інституційних ресурсах для його 
використання. 

                                                            
128 Аналітичний звіт щодо професійно-кваліфікаційного прогнозування в Україні. Робочий проект для 
обговорення 9 листопада 2017 р. у м. Києві. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nrk/Analitychni-materialy/2-
analitichniy-zvit-shchodo-profesiyno-kvalifikatsiynogo-prognozuvannya-v-ukraini.pdf. 
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Дослідження «Навички для сучасної України» 
Це дослідження, проведене у 2014–2017 рр., є результатом роботи 

співробітників Світового банку за участі зовнішніх і внутрішніх експертів129. 
За допомогою соціологічного опитування, інтерв’ювання, контент-аналізу, 

проведення фокус-груп, огляду офіційної статистичної інформації, 
міжнародного співставлення, порівняння рівнів оплати праці за професіями тощо 
було виконано оцінку відповідності, потреби роботодавців у різних 
компетентностях (професійних, соціальних, комунікативних, когнітивних, 
загальних, ключових та ін.) працівників та/або випускників закладів освіти. 
Обрано чотири види економічної діяльності: агровиробництво, агропереробка, 
відновлювальна енергетика й інформаційні технології. 

У результаті проведеної роботи сформовано п’ять основних висновків і 
напрямків для подальшої реалізації, а саме: 

 незалежно від професії та виду економічної діяльності працівники 
повинні володіти передовими когнітивними, соціо-емоційними й 
технічними/технологічними навичками, щоб мати успіх на ринку праці; 

 система розвитку навичок в Україні має певні позитивні риси, які 
проявляються у високому рівні базових когнітивних навичок та значній кількості 
осіб із вищою освітою, але їй бракує якості й відповідності потребам сучасного 
ринку праці; 

 критичні інституційні фактори перешкоджають ефективному розподілу 
робочої сили та розвитку навичок в Україні; 

 невідповідність навичок працівників вимогам, котрі до них висуваються 
роботодавцями, не є найбільшою перешкодою в діяльності підприємств, проте 
обмежує ефективність і продуктивність їхньої роботи;  

 для поліпшення розвитку й застосування навичок слід реалізовувати 
різні заходи освітньої політики та політики зайнятості. Такі заходи можуть 
стосуватися різноманітних сфер, наприклад зміни у структурі управління 
професійною освітою, вдосконалення змісту освітніх і навчальних програм, 
розвиток інформування про ситуацію на ринку праці й навчальні програми, 
вдосконалення трудового законодавства тощо130. 

Для поліпшення розвитку та застосування навичок в Україні автори 
пропонують (в узагальненому вигляді) здійснювати такі заходи: 

 розвиток базових навичок нових учасників ринку праці, що ставить 
амбітні виклики, насамперед перед закладами освіти; 

 сприяння розвитку передових навичок досвідчених і нових працівників; 
 удосконалення інституційного середовища для полегшення 

застосування навичок131. 

                                                            
129 Навички для сучасної України: огляд Світового банку / Кс. Дель Карпіо, О. Купець, Н. Мюллер, А. Олефір. 
URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/808141497006924267/text/111553-UKRANIAN-PUBLIC-
SkillsformodernUkraineUKR.txt. 
130 Навички для сучасної України: огляд Світового банку / Кс. Дель Карпіо, О. Купець, Н. Мюллер, А. Олефір. 
URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/808141497006924267/text/111553-UKRANIAN-PUBLIC-
SkillsformodernUkraineUKR.txt. 
131 Там само. 
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Перевагою методологічного підходу є те, що він дав можливість досить 
детально проаналізувати ситуацію з використанням на ринку праці широкого 
кола навичок та встановити потребу в них за визначеними видами економічної 
діяльності. До його недоліків слід віднести те, що він не має репрезентативного 
характеру, не оперує чітко прописаними вимогами до компетентностей на 
національному рівні через відсутність у країні в необхідній кількості 
професійних стандартів, тобто є дуже суб’єктивним підходом до прогнозування. 

 
Вивчення попиту на робочу силу на підприємствах Львівської та Донецької 
областей 

Відповідне дослідження було проведено корпорацією «Агентство 
індустріального маркетингу» в 2016 р. у рамках підготовки соціально-захисних 
заходів працівників вугільної галузі під час реструктуризації державних 
підприємств. 

Головною метою дослідження є оцінка поточного й прогнозного попиту на 
робочу силу серед підприємств визначених регіонів та аналіз наявних вакансій 
на підприємствах. Було застосовано метод телефонного опитування 
роботодавців і керівників кадрових служб ресурсами власного контакт-центру. 

Кадрові потреби аналізувалися в розрізі: 
 потреби в працівниках на заміну тих, що вибули в минулому році; 
 потреби в працівниках на заміну тих, які вибули в поточному році, й тих, 

що плануються до звільнення; 
 потреби в кадрах, пов’язаної з розширенням виробництва та/або 

створенням нових робочих місць;  
 загальної потреби в кадрах у професійному розрізі.  
Перевагами цього методологічного підходу з визначення кадрових потреб 

є те, що він оперує актуальною й дуже достовірною інформацією, має 
прикладний і прагматичний характер дослідження, зорієнтованого на пошук 
роботи для вивільнюваних шахтарів.  

Серед недоліків можна виокремити доволі велику вартість цього методу, 
передусім за рахунок витрат на спеціальну підготовку працівників контакт-
центру; коротку терміновість (до року) прогнозів потреби в кадрах; приховування 
роботодавцями інформації про плани з інвестиційного розширення. 

 
Дослідження «Аналіз потреб ринку праці, викликів і можливостей на 
території Східної України» та реалізація проєкту «Кваліфікаційна мапа 
України» 

Дослідження виконане у 2016 р. Інститутом професійних кваліфікацій на 
базі Дніпропетровської, Харківської, Запорізької, Полтавської областей та 
підконтрольних територіях Луганської й Донецької областей. 

Виконавцями були поставлені та розв’язані, зокрема, такі завдання: 
 визначення (за допомогою проєкту «Кваліфікаційна мапа України») 

найбільш затребуваних робітничих професій для відповідних регіональних 
ринків праці; 
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 аналіз потреб роботодавців у основних і додаткових знаннях та навичках 
для робітників; 

 аналіз навчальних програм за визначеними спеціальностями на 
відповідність сучасним вимогам роботодавців; 

 розроблення нових підходів до навчання дорослого населення132. 
Проєктом «Кваліфікаційна мапа України» передбачалося проаналізувати: 
 структуру зайнятого населення в економіці регіону, потребу в заміщенні 

робітничих кадрів, які вибувають із підприємств, і структуру незайнятого 
населення, що звертається до служби зайнятості населення; 

 систему професійно-технічної освіти та структуру випуску робітничих 
кадрів усіма професійно-технічними навчальними закладами області; 

 інформацію з метою обґрунтування регіонального державного 
замовлення на фінансування підготовки робітничих кадрів у мережі таких 
закладів області; 

 відповідність кожної професії потребам ринку праці та можливостям 
підготовки кадрів системою професійно-технічної освіти області133. 

Насамперед варто зауважити, що подібні дослідження виконані в Україні 
вперше. Плани запуску електронного ресурсу для аналізу й прогнозування 
потреби в кадрах «Кваліфікаційна карта України» є досить амбітними. Як 
наслідок, на сьогодні роботи виконавцями не завершені, оскільки потребують 
чималих зусиль і ресурсів від широкого кола стейкхолдерів та в результаті 
державно-приватного партнерства. 

 
Дослідження потреби ринку праці в кваліфікованих робітниках у 
Луганській та Донецькій областях 

У 2019 р. під егідою Програми ООН з відновлення та розбудови миру було 
проведено комплексний аналіз регіонального ринку праці та Державної служби 
зайнятості та їх впливу на систему професійно-технічної освіти в Луганській134, 
Донецькій області135, а також системи професійної освіти Луганської області та 
її відповідності потребам регіонального ринку праці136 з використанням 
методичних підходів щодо прогнозування кадрових потреб. 

В основу цих підходів покладено Методичні рекомендації щодо 
визначення відповідності обсягів та професійно-кваліфікаційної структури 
підготовки кадрів у навчальних закладах відповідно до потреб регіонального 

                                                            
132 Аналіз потреб ринку праці, викликів та можливостей на території Східної України / Ін-т професійних 
кваліфікацій. URL: http://ipq.org.ua/ua/news/341. 
133 Кваліфікаційна мапа України / Ін-т професійних кваліфікацій. URL: http://www.futureskills.org.ua/ua/about-
project. 
134 Комплексний аналіз регіонального ринку праці Луганської області. URL: 
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/recovery-and-peacebuilding/comprehensive-analysis-of-the-
regional-labour-market-in-luhansk-.html. 
135 Комплексний аналіз регіонального ринку праці Донецької області. URL: 
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/recovery-and-peacebuilding/comprehensive-analysis-of-the-
regional-labour-market-in-donetsk-.html. 
136 Комплексний аналіз системи професійно-технічної освіти в Луганській області 18 лип. 2019 р. URL: 
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/recovery-and-peacebuilding/analysis-of-the-vocational-
education-and-training-system-in-luha.html. 
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ринку праці, розроблені у 2011 р. ДНУ «Науково-дослідний інститут соціально-
трудових відносин» Міністерства праці та соціальної політики України 
(виконавці: С. В. Мельник, П. М. Коропець та ін.). Зазначені методичні 
рекомендації спрямовані на:  

 створення інформаційної бази для внесення коректив до планів 
формування професійно-кваліфікаційної структури підготовки кваліфікованих 
робітників та фахівців у закладах освіти на місцях на близьку й середню 
перспективи; 

 забезпечення збалансованості та гнучкості системи підготовки кадрів 
відповідно до потреб регіонального ринку праці; 

 зниження рівня безробіття серед молоді; 
 оптимізацію мережі закладів освіти, її регіонально-функціональної 

структури;  
 залучення до формування, розміщення й виконання державного 

(регіонального) замовлення на підготовку кадрів соціальних партнерів 
регіонального та галузевого рівнів тощо. 

Для вивчення потреби ринку праці у кваліфікованих робітниках у 
Луганській і Донецькій областях були застосовані спрощені підходи методичних 
рекомендацій, які полягали в такому: 

 за результатами обробки статистичних даних регіональних центрів 
зайнятості в розрізі професій формувалися коефіцієнти збалансування попиту та 
пропозиції (Кзб) на робочу силу; 

 використовувалася статистика за останніх три роки, що дало змогу 
врахувати вплив різних факторів на місцеві й регіональні ринки праці; 

 отримані дані дали можливість проводити прогнозні розрахунки на 
короткотермінову перспективу із застосуванням таких підходів: збереження 
підготовки кадрів на сталому рівні (коефіцієнт збалансованості коливався в 
межах від 1,01 до 3,00); скорочення обсягів підготовки кадрів у 2,5–3 рази 
(коефіцієнт збалансованості коливався в межах від 3,01 до 10,00); істотне 
скорочення призупинення набору студентів (коефіцієнт збалансованості вищий 
за 10,01); 

 екстраполяція розрахунків потреби в кадрах на повний ринок праці за 
допомогою використання коригувальних коефіцієнтів тощо. 

Застосування цього методу в умовах сьогодення свідчить про те, що він: 
 є досить простим і доступним, із низьким рівнем фінансових витрат та 

інших ресурсів, оскільки спирається виключно на офіційні дані Державної 
служби зайнятості, обласних (м. Київ) і місцевих центрів зайнятості та МОН; 

 розглядає попит і пропозицію за досить тривалий період, що необхідно 
для прогнозування попиту на підготовку кадрів у розрізі кожної професії або їх 
груп; 

 дає змогу вносити щорічні корективи після отримання офіційних 
статистичних даних за попередній рік шляхом часових зсувів у розрахунках; 

 надає рекомендації закладам освіти всіх форм і типів щодо згортання, 
збереження чи збільшення підготовки кадрів за професіями або їх групами; 
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 уможливлює вивчення попиту та прогнозування кадрових потреб на 
будь-якому рівні (національному, регіональному, місцевому, за видом 
економічної діяльності (за можливості)). 

Серед недоробок і недоліків цього методу можна виокремити його 
спрощеність, що призводить до досить значних похибок у розрахунках; 
необхідність проведення (кожних п’ять років) доволі витратних досліджень для 
приведення у відповідність зі змінами на ринках праці коригувальних 
коефіцієнтів та приросту потреби в кадрах відповідно до середнього значення 
Кзб у відсотках. 

 
Методологічні підходи щодо прогнозування кадрових потреб у фахівцях за 
спеціальностями 

У методичних підходах (МП) термін «офіційний ринок праці» 
розглядається як «попит та пропозиція робочої сили, які фіксуються органами 
державної служби зайнятості для подальшого їх можливого збалансування». 

Термін «повний ринок праці» передбачає «урахування всіх обсягів 
вивільнення, працевлаштування, створення нових (відтворення 
законсервованих) робочих місць, попиту на них та пропозиції вакансій (вільних 
робочих місць) в регіоні». 

Усі показники для прогнозування кадрових потреб у фахівцях за 
спеціальностями формуються на регіональному (області, м. Київ) рівні. В разі 
необхідності (для загальної інформації) вони можуть арифметично додаватися 
(зводитися) для отримання показників на національному рівні. Таким чином, 
показники національного рівня мають виключно інформаційний характер. 

Чисельність безробітних у професійному розрізі, котрі перебували на 
обліку в центрі зайнятості та мали вищу освіту за чинними спеціальностями 
(Чб), визначається як середньоарифметична величина за останніх 3–5 років, 
що передують розрахунковому. Цей показник береться з офіційних даних 
Державної служби зайнятості та/або регіональних/місцевих центрів 
зайнятості.  

Слід наголосити, що й у цьому, й у інших випадках збільшення періоду 
вибірки показника підвищує його прогнозну значущість і достовірність. 
Обчислення середніх значень за період вибірки, а не врахування динамічних 
коливань протягом року чи між роками, проводиться для взяття до уваги впливу 
чинників, які мають епізодичний характер (сезонність безробіття, масові 
вивільнення працівників, відкриття нових виробництв із високим рівнем 
створення нових робочих місць тощо). 

Оскільки із прийняттям у 2014 р. Закону України «Про вищу освіту» до 
дипломів випускників ЗВО виписують професійну кваліфікацію лише в разі 
присвоєння, ідентифікувати безробітних та інші показники за МП у 
професійному розрізі відносно спеціальностей вищої освіти досить складно. Для 
вирішення цього питання МП згруповано співвідношення галузей знань і 
спеціальностей за освітніми рівнями з близькими для них професіями 
(професійними назвами робіт, посадами). 
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Чисельність фахівців, котрих потребують суб’єкти господарської 
діяльності для заповнення вакансій чи новостворюваних робочих місць, Чпп (у 
професійному розрізі), формується на основі даних за останніх 3–5 років, що 
передують розрахунковому. 

Усі показники, котрі розглядаються в професійному розрізі, повинні бути 
інтерпретовані до норм і положень Національного класифікатора України 
ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (коди, назви професій, посад, 
професійних назв робіт). Якщо роботодавцю та/або профільному фахівцю 
центру зайнятості важко ідентифікувати потреби в тій чи іншій професії, 
виписується код та назва групи, підкласу чи класу професій КП. У МП це 
питання, як уже зазначалося, врегульоване спеціально складеним Орієнтовним 
переліком співвідношення галузей знань та спеціальностей за освітніми рівнями 
із підходящими для них професіями (професійними назвами робіт, посадами) 
(табл. 3.1). 

Розрахунок коефіцієнта збалансованості потреби та пропозиції фахівців на 
офіційному ринку праці, Кзб, проводиться за формулою: 

Кзб = Чб

Чпп
. 

При обчисленні Кзб варто дотримуватися таких вимог: 
 якщо чисельність безробітних чи кількість вакансій за певною 

професією/спеціальністю дорівнює нулю, то для розрахунку Кзб для зручності 
замість нуля приймається одиниця; 

 якщо за певною професією відсутні  показники й чисельності 
безробітних, й попиту на них, то прогноз за цією професією/спеціальністю не 
здійснюється; 

 якщо за певною професією за окремий період (рік, роки) відсутня 
інформація про чисельність безробітних та/або попит на них, то середня 
величина цих показників визначається без урахування цього періоду. 

При подальшому прогнозуванні потреби у фахівцях на офіційному ринку 
праці регіону беруться до уваги результати відповідної роботи за ряд років на 
регіональному рівні, коли були виведені співвідношення Кзб залежно від впливу 
багатьох факторів. Прогнозування (з урахуванням Кзб) здійснюється в такий 
спосіб: 

а) за спеціальностями, де за відповідними професіями показник Кзб 
коливається в межах від 1,1 до 3,0, вважається, що досягнуто збалансованість 
між попитом і пропозицією. В цьому випадку прогнозні розрахунки 
орієнтуються на незмінність потреби;  

б) за спеціальностями, де за відповідними професіями, за котрими Кзб 
коливається в межах від 3,1 до 10,0, прогнозні розрахунки орієнтуються на 
скорочення потреби в 2,5–3 рази, тобто МОН та іншим учасникам формування, 
розміщення й виконання державного (регіонального, відомчого) замовлення на 
підготовку фахівців слід ініціювати заходи щодо скорочення ЗВО обсягів 
прийому студентів за певними спеціальностями у відповідній пропорції; 

в) за спеціальностями, де за професіями Кзб перевищує 10,1, прогнозні 
розрахунки орієнтуються на істотне, в 3–5 разів, скорочення чи фактичне 
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згортання підготовки фахівців на визначений період, а МОН та іншим учасникам 
формування, розміщення та виконання державного (регіонального, відомчого) 
замовлення на підготовку фахівців слід ініціювати відповідні рекомендації ЗВО. 
За такого підходу береться до уваги вплив більшості чинників на ринку праці на 
попит у фахівцях на середньострокову перспективу за умови щорічного 
обчислення Кзб шляхом урахування змін показників останнього року; 

г) за спеціальностями, де за професіями Кзб менший від 1,0, виконуються 
прогнозні розрахунки (за умови аналізу даних щонайменше за останніх 4 роки) 
за такою схемою: 

якщо Кзб за певною спеціальністю (групою професій) має щорічну 
тенденцію до зниження, наприклад у 2016 р. – 0,8, у 2017 р. – 0,75, у 2018 р. – 
0,7, у 2019 р. – 0,5, то прогноз зростання попиту на короткострокову перспективу 
становитиме: 

 
Кзб (середнє значення)  Приріст потреби (Прп), % до Чвср 
менше 0,2     більше 10,0 
0,21–0,4    8,0 
0,41–0,6    5,0 
0,61–0,8    3,0 
0,81–0,9    1,0 
0,91–0,99    0,5; 

якщо Кзб за певною спеціальністю (групою професій) за роками, котрі 
передують розрахунковому, збільшувався або коливався в бік як зростання, так і 
зниження, наприклад у 2016 р. – 0,8, у 2017 р. – 0,6, у 2018 р. – 0,9, у 2019 р. – 
0,7, то прогноз зростання попиту на короткострокову перспективу становитиме: 

 
Кзб (середнє значення)  Приріст потреби, % до Чвср 
менше 0,2     8,0 
0,21–0,5    5,0 
0,51–0,8    2,0 
0,81–0,99    0,5. 
Прогноз потреби у фахівцях, котра формується на офіційному ринку праці 

(Ппорп), коли Кзб менший від 1,0, визначається окремо за кожною спеціальністю 
(групою професій) за формулою: 

якщо Кзб менший за 1,0 
Ппорп (Кзб < 1,0) = Чвср/Чвопр 1

Прп
, де в цих формулах 

Ппорп – прогноз потреби у фахівцях за певною спеціальністю (групою 
професій) на офіційному ринку праці, за якою середнє значення Кзб < 1,0, осіб; 

Чвср – чисельність випускників певного освітнього рівня за період, що 
аналізується, осіб; 

або 
Чвопр – чисельність випускників певного освітнього рівня останнього 

передпрогнозного року, осіб; 
Прп – приріст потреби відповідно до середнього значення Кзб, %. 
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Надалі експерти проводять загальний розрахунок потреби у фахівцях для 
кожного регіону країни шляхом визначення потреби за кожною спеціальністю 
(групою професій) та її сумування за всіма регіонами.  

Для інтерпретації прогнозних показників за окремими спеціальностями 
(групами професій) на офіційному ринку праці до потреби повного ринку праці 
використовуються коригувальні коефіцієнти (Кк), розроблені емпіричним 
шляхом. 

Окремі дослідження вітчизняних науковців137 щодо стану повних ринків 
праці в різних територіальних утвореннях дають можливість визначити 
співвідношення фіксованих обсягів потреби в робочій силі на офіційному й 
повному ринку праці таким чином: 

 адміністративні райони – 0,7/0,3; 
 міста обласного підпорядкування – 0,6/0,4; 
 обласні центри – 0,5/0,5.  
Виходячи із наведених співвідношень визначаємо величину Кк (шляхом 

ділення 1,0 на показник для офіційного ринку праці): 
 адміністративні райони – 1,43   

,
1,43 ; 

 міста обласного підпорядкування – 1,67 
,

1,67 ; 

 обласні центри – 2,0   
,

2,0 . 
Прогнозні показники потреби у фахівцях за окремими спеціальностями 

(групами професій) для повного ринку праці (Ппрп) регіону обчислюються 
шляхом перемноження потреби у фахівцях на офіційному ринку праці (Порп) на 
значення Кк для відповідного типу поселення / територіальної одиниці.  

Кожних п’ять років слід оновлювати коригувальні коефіцієнти, що 
потребує виконання на національному рівні досить витратних досліджень для 
приведення їх у відповідність зі змінами на ринках праці. 

Як зауважувалося вище, вони зорієнтовані на доступні інформаційні 
ресурси (дані МОН, Державної служби зайнятості) та застосування чинних, а не 
майбутніх, стандартизованих систем. За цих підходів визначається 
надлишковість кадрів на офіційному ринку праці (відношення чисельності 
незайнятих до кількості вакансій) за професіями, приналежними до певних 
спеціальностей за останніх п’ять років, що передують прогнозному року. Ця 
статистика доступна із джерел Державної служби зайнятості в регіональному 
розрізі. Надалі здійснюється групування цих співвідношень за шкалами 
дефіцитності, збалансованості та істотного «перевиробництва» кадрів. Після 
цього проводяться розрахунки потреби в підготовці фахівців за визначеними 
спеціальностями на офіційному й повному ринках праці (через застосування 
коригувальних коефіцієнтів). Відповідне прогнозування потребує щорічного 
оновлення розрахунків шляхом включення даних останнього календарного року. 

                                                            
137 Анализ структуры, количественного и качественного состава рабочей силы г. Севастополя (мовою оригіналу). 
Луганск : ГУ НИИ СТО, 2012. 114 с. 
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У процесі розрахунку прикладу потреби у фахівцях за окремими 
спеціальностями (групами професій) за освітнім ступенем магістра, підготовка 
яких здійснюється за бюджетні кошти, враховувалося таке: 

 середня чисельність випускників (Чвср) за 2017–2019 рр., котра бралася 
із форми звітності 2-3нк «Звіт закладу вищої освіти»; 

 розрахунки не проводилися для спеціальностей: а) що змінювалися за 
період чинності на той час Переліку спеціальностей; б) за якими статистична 
інформація формується іншими центральними органами виконавчої влади; 
в) для котрих не вдалося визначити професійні кваліфікації за КП, тощо; 

 розрахунок показників щодо середньої чисельності безробітних (Чб) і 
середньої чисельності вакансій (Чпп) у професійному розрізі проводився за 
даними Державної служби зайнятості138. За браком часу аналізувалися дані 
2019 р. Проте порівняння співвідношень попиту та пропозиції на фахівців за 
більшістю професій у 2017–2018 рр. показує, що вони мають подібні 
характеристики. Розрахунки виконувалися для кожної спеціальності за групами 
професій і посад. 

 через відсутність розподілених даних щодо випуску фахівців ЗВО, 
підготовка котрих здійснювалась як за рахунок бюджетних коштів, так і з інших 
джерел фінансування, прогноз потреби у випускниках на повному ринку праці 
(Ппрп) не складався. 

Розрахунок потреби в підготовці ЗВО (шляхом державного замовлення на 
підготовку кадрів) фахівців за освітнім ступенем магістр за 100 спеціальностями 
дав такі результати: 

 доцільне загальне скорочення державного замовлення на 6070 од. (з 
50 725 до 44 655), або на 12,0 %; 

 за 29 спеціальностями замовлення має бути збільшене (виділено 
зеленим кольором), загалом на 636 од. (з 15 695 до 15 059), або на 4,2 %; 

 за 23 спеціальностями повинне бути скорочення (виділено коричневим 
кольором) на 6706 позицій (з 10 526 до 3 820), або у 2,8 раза; 

 за рештою 48 спеціальностями встановлено збалансованість попиту та 
пропозиції фахівців у розрізі професій (посад, професійних назв робіт), отже, 
пропонується зберегти обсяги державного замовлення на рівні випуску студентів 
2019 р.; 

 орієнтовний прогноз потреби у фахівцях для повного національного 
ринку праці становить близько 78 000 од. (44 655 х 1,7). 

 

                                                            
138 Професійний склад зареєстрованих безробітних та вакансій у 2019 році. URL: https://www.dcz.gov.ua/ 
analitics/69. 
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Таблиця 3.1 
Приклад оцінювання потреби у фахівцях за окремими спеціальностями (групами професій)  

за освітнім ступенем магістра 

№ 
коду 

Спеціальність 

Середня 
чисельність 
випускників 

(Чвср)  
у 2017–2019 рр., 

осіб 

Середня 
чисельність 
безробітних 

(Чб), осіб 

Середня 
чисельність 

вакансій (Чпп), 
од.  

Коефіцієнт 
збалансован

ості  
(Кзб, 

Чб : Чпп) 

Прогноз 
потреби у 

випускник
ах на 

офіційному 
ринку 
праці 

(Порп), 
осіб 

Прогноз 
потреби у 

випускник
ах на 

повному 
ринку 
праці 

(Ппрп), 
осіб 

Чисельність 
випускників 
останнього 

передпрогноз
ного, 2019, 

року (Чвср), 
осіб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
012 Дошкільна освіта 803 2141 3157 0,68 995  965 
013 Початкова освіта 1091 3828 5058 0,76 1260  1226 

014 
Середня освіта (за предметними 
спеціалізаціями) 3935 7128 11473 0,62 5350  5190 

015 
Професійна освіта (за 
спеціалізаціями) 659 697 1084 0,64 640  622 

016 Спеціальна освіта 362 678 1994 0,34 340  314 

021 Аудіовізуальне мистецтво та 
виробництво 2 82 12 6,80 5  1 

022 Дизайн 238 703 426 1,65 165  162 

023 
Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, 
реставрація 

154 182 89 2,04 70  69 

024 Хореографія 65 149 324 0,50 75  69 
025 Музичне мистецтво 94 387 584 0,66 100  97 
026 Сценічне мистецтво 20 265 303 0,87 50  36 
027 Музеєзнавство, пам’яткознавство 13 27 56 0,48 25  20 

028 Менеджмент соціокультурної 
діяльності 9 0 0 0 0 0 4 

029 Інформаційна, бібліотечна та 
архівна справа 177 1919 1889 1,02 150  149 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
031 Релігієзнавство 38 16 7 2,29 30  27 
032 Історія та археологія 470 64 8 8,0 130  383 
033 Філософія 125 12 1 12,0 30  113 
034 Культурологія 109 14 1 14,0 20  78 
035 Філологія 1879 575 231 2,49 1730  1733 
051 Економіка 2079 6587 5335 1,23 1340  1340 
052 Політологія 230 143 1 143,0 40  190 
053 Психологія 767 1561 2282 1,46 620  621 
054 Соціологія 274 70 14 5,0 70  218 
061 Журналістика 520 655 292 2,24 400  397 
071 Облік і оподаткування 1539 656 324 2,02 1030  1029 

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування 2087 1673 485 3,45 540  1345 

073 Менеджмент 2738 22 964 15 189 1,51 1530  1528 
075 Маркетинг 595 2049 1092 1,87 420  422 

076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 963 960 565 1,70 670  672 

081 Право 2668 5041 3975 1,27 2115  2115 
091 Біологія 633 498 330 1,51 615  615 
101 Екологія 949 261 116 2,25 785  785 
102 Хімія 340 260 233 1,16 320  317 
103 Науки про Землю 419 138 150 0,92 385  380 
104 Фізика та астрономія 283 18 5 3,60 100  249 

105 Прикладна фізика та 
наноматеріали 297 27 22 1,22 300  301 

111 Математика 277 53 9 5,89 85  230 
112 Статистика 64 66 294 0,22 60  54 
113 Прикладна математика 499 18 2 9,0 165  496 

121 Інженерія програмного 
забезпечення 837 920 1181 0,78 810  784 

122 Комп’ютерні науки 2012 713 161 4,43 655  1638 
123 Комп’ютерна інженерія 1164 75 31 2,42 1050  1048 
124 Системний аналіз 372 1445 1526 0,95 320  316 
125 Кібербезпека 498 107 35 3,06 205  508 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

126 Інформаційні системи та 
технології 176 74 68 1,09 220  222 

131 Прикладна механіка 1117 128 165 0,78 1000  971 
132 Матеріалознавство 294 189 228 0,82 255  248 
133 Галузеве машинобудування 1499 1583 1264 1,25 1275  1274 

134 Авіаційна та ракетно-космічна 
техніка 230 151 69 2,19 245  243 

135 Суднобудування 83 14 61 0,23 45  40 
136 Металургія 284 151 37 4,08 110  272 

141 
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

2166 194 123 1,58 1870  1866 

142 Енергетичне машинобудування 302 44 43 1,00 315  315 
143 Атомна енергетика 66 49 57 0,86 80  76 
144 Теплоенергетика 356 222 201 1,10 310  310 
145 Гідроенергетика 44 19 23 0,83 60  55 

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології 1414 165 39 4,23 485  1210 

152 Метрологія та інформаційно-
вимірювальна техніка 555 357 571 0,63 415  399 

153 Мікро- та наносистемна техніка 258 6 1 6,0 80  233 
161 Хімічні технології та інженерія 632 167 84 1,99 665  667 
162 Біотехнології та біоінженерія 218 11 19 0,58 250  239 
163 Біомедична інженерія 121 6 2 3,0 90  93 
171 Електроніка 374 518 927 0,56 350  331 
172 Телекомунікації та радіотехніка 1021 398 123 3,24 370  926 
173 Авіоніка 62 17 11 1,55 80  82 
181 Харчові технології 830 179 138 1,30 800  804 
182 Технології легкої промисловості 185 105 90 1,17 170  171 

183 Технології захисту 
навколишнього середовища 174 147 80 1,84 140  142 

184 Гірництво 492 84 97 0,87 435  430 

185 Нафтогазова інженерія та 
технології 167 120 48 2,50 150  153 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
186 Видавництво та поліграфія 164 11 13 0,85 165  162 

187 Деревообробка та меблеві 
технології 41 19 24 0,79 35  34 

191 Архітектура та містобудування 494 855 618 1,38 480  480 

192 Будівництво та цивільна 
інженерія 2048 513 591 0,87 1680  1661 

193 Геодезія та землеустрій 583 794 727 1,09 525  524 

194 
Гідротехнічне будівництво, 
водна інженерія та водні 
технології 

86 60 23 2,61 100  103 

201 Агрономія 1028 1972 1377 1,43 1045  1042 
202 Захист і карантин рослин 153 176 72 2,44 120  122 
203 Садівництво та виноградарство 171 10 4 2,50 120  122 

204 
Технологія виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва 

609 258 171 1,51 540  538 

205 Лісове господарство 324 159 132 1,20 250  252 
206 Садово-паркове господарство 161 10 4 2,5 145  144 
207 Водні біоресурси та аквакультура 135 86 137 0,63 105  98 
208 Агроінженерія 867 37 22 1,68 835  835 

212 Ветеринарна гігієна, санітарія і 
експертиза 67 912 1103 0,55 75  67 

231 Соціальна робота 689 2192 1684 1,30 630  632 
232 Соціальне забезпечення 62 93 35 2,67 55  56 
241 Готельно-ресторанна справа 183 322 129 2,50 170  168 
242 Туризм 380 450 396 1,14 290  288 
261 Пожежна безпека 10 111 127 0,87 10  9 
263 Цивільна безпека 49 78 163 0,48 65  58 
271 Річковий та морський транспорт 166 86 33 2,60 210  216 
272 Авіаційний транспорт 213 75 31 2,42 250  251 
273 Залізничний транспорт 266 146 40 3,65 100  243 
274 Автомобільний транспорт 462 48 14 3,43 160  392 

275 Транспортні технології (за 
видами) 666 91 16 5,69 280  690 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
281+ 
074 

Публічне управління та 
адміністрування 567 9568 7200 1,33 330  332 

291+ 
055 

Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії 272 69 19 3,63 100  244 

292+ 
056 Міжнародні економічні 

відносини 328 27 3 9,00 80  248 
 

293 Міжнародне право 82 20 1 20,0 15  86 
 Усього 60 806    44 655 78 000 50 725 
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Таблиця 3.2 
Орієнтовний перелік співвідношення галузей знань та спеціальностей за освітніми ступенями із підходящими  

для них професіями (професійними назвами робіт, посадами)  

Галузь знань Спеціальність 

Назви професій (професійних назв робіт, посад) відповідно до Національного класифікатора 
України «Класифікатор професій ДК 003:2010» (КП) за освітніми чи освітньо-науковими 

рівнями 

Бакалавр Магістр Примітка 

01. Освіта/ 
Педагогіка 

011. Освітні, педагогічні 
науки 

3340. Лаборант (освіта) 
3340. Лаборант (вища* 
освіта) 
 
 

2351.1 Молодший науковий 
співробітник (методи навчання) 
2359.1. Молодший науковий 
співробітник  (в інших галузях 
навчання) 
2359.1. Молодший науковий 
співробітник (валеологія) 
 

Тут і далі визначалися 
«первинні» посади, тобто 
позиції, які не потребували 
або частково потребували 
наявності профільного 
трудового стажу відповідно 
до розділу «Кваліфікаційні 
вимоги» кваліфікаційної 
характеристики чи посадової 
інструкції на цю посаду 

012. Дошкільна освіта 3340. Вихователь 
3340. Асистент вихователя 
соціального по роботі з дітьми 
з інвалідністю 
 3439. Асистент вчителя з 
дошкільного виховання* 
3320. Вчитель з дошкільного 
виховання  

2332. Вихователь дошкільного 
закладу освіти 
2332. Методист з дошкільного 
виховання 
2351.2. Вихователь-методист 
2340. Вихователь соціальний по 
роботі з дітьми з інвалідністю 
 

 

013. Початкова освіта 3439. Асистент вчителя з 
початкової освіти* 
 

2331. Вчитель початкових класів 
закладу загальної середньої 
освіти 

 

014. Середня освіта (за 
предметними 
спеціальностями) 

3340. Викладач-стажист 
3340. Асистент вчителя 
3439. Асистент фахівця з 
позашкільної освіти* 
3310. Культорганізатор 
дитячих закладів позашкільної 
освіти 

2320. Вчитель закладу загальної 
середньої освіти 
2359.2. Педагог-валеолог 
2359.2. Педагог-організатор 
Т’ютор (за видами, формами 
та складниками освіти)** 
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3430. Фахівець у галузі 
позашкільної освіти* 
Асистент т’ютора (за 
видами, формами та 
складниками освіти)** 

2351.2. Методист закладу 
загальної середньої освіти* 
2351.2. Консультант з питань 
здорового способу життя 

015. Професійна освіта (за 
спеціалізаціями) 

3340. Педагог професійного 
навчання 
3340. Майстер виробничого 
навчання 
3340. Технолог-наставник 
3340. Інструктор культурно-
просвітнього закладу освіти 
3340. Вихователь гуртожитку 
3340. Вихователь 
професійного (професійно-
технічного) закладу освіти 
 
 

2310.2. Викладач закладу вищої 
освіти 
2310.2 Асистент викладача 
закладу вищої освіти 
2351.2. Методист закладу 
вищої освіти* 
2359.2. Андрагог 
Т’ютор (за видами, формами 
та складниками освіти)** 
Викладач закладу фахової 
передвищої освіти** 
2320. Викладач закладу 
професійної (професійно-
технічної) освіти 

 

016. Спеціальна освіта 3340. Асистент педагога-
валеолога 
 3330. Асистент вчителя з 
корекційної освіти 
3340. Асистент вчителя-
дефектолога 
3330. Асистент вчителя-
логопеда 
3330. Асистент вчителя-
реабілітолога 
3330. Асистент викладача із 
соціальної педагогіки 
3340. Викладач мистецької 
школи (за видами навчальних 
дисциплін) 
 
 

2340. Викладач із соціальної 
педагогіки 
2340. Вчитель з корекційної 
освіти 
2340. Вчитель-дефектолог 
2340. Вчитель-логопед 
2340. Педагог соціальний 
2340. Перекладач-дактилолог 
закладів освіти 
2320. Викладач театральних 
дисциплін 
2320. Викладач хореографічних 
дисциплін 
2320. Викладач хорових 
дисциплін 
2320. Викладач-інструменталіст 
(народних, духових, 
спеціальних інструментів) 
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017. Фізична культура і 
спорт 

3475. Інструктор з 
фізкультури 
3475. Інструктор-методист з 
фізичної культури та спорту 
3475. Інструктор-методист 
спортивної школи 
3475. Інструктор-методист 
тренажерного комплексу 
(залу) 
3475. Спортсмен-інструктор 
3475. Спортсмен-професіонал 
з виду спорту 
3475. Тренер-викладач з виду 
спорту 
3475. Фітнес-тренер 

2359.2. Керівник секції 
спортивного напряму 
 

 

02. Культура і 
мистецтво 

021. Аудіовізуальне 
мистецтво та виробництво 

3131. Асистент кінорежисера 
анімаційних 
(мультиплікаційних) фільмів 
3131. Фотохудожник 
3131. Асистент 
звукооформлювача 
3131. Асистент звукорежисера  
3131. Асистент кінооператора 
3131. Асистент кінорежисера 
3131. Кінооператор 
3131. Монтажер  
3131. Оператор відеозапису  
3131. Оператор звукозапису 

2455.2. Звукорежисер 
2455.2. Художник-постановник 
2455.2. Кінознавець 
2455.1. Мистецтвознавець 
(кіномистецтво) 

Визначені професії 
(професійні назви робіт, 
посади ) закріплювалися 
виключно за однією 
спеціальністю, тобто були 
неповторюваними та не мали 
наскрізного (між галузями 
знань) характеру 

022. Дизайн 3471. Дизайнер-виконавець 
графічних робіт 
3471. Дизайнер-виконавець 
інтер’єру 
3471. Дизайнер-виконавець 
меблів 
3471. Дизайнер-виконавець 
пакування  

2452.1. Дизайнер-дослідник 
2452.2. Дизайнер 
мультимедійних об’єктів 
2452.2. Дизайнер графічних 
робіт 
2452.2. Дизайнер інтер’єру 
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3471. Дизайнер-виконавець 
промислових виробів та 
об’єктів  
3471. Дизайнер-виконавець 
тканини 

023. Образотворче 
мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація 

3471. Колорист (художник) 
3471. Асистент художника-
реставратора 
3471. Художник-оформлювач 
театралізованих вистав  
3471. Художник-виконавець  
3471. Художник-костюмер  
3471. Мозаїст монументально-
декоративного живопису 
3471. Скульптор-виконавець 

2452.2. Художник  
2452.2. Художник-реставратор 
2452.2. Художник народних 
художніх промислів  

 

024. Хореографія 3479. Артист (оркестру, хору, 
ансамблю, естради та ін.) 
  

2454.1. Мистецтвознавець 
(хореографія) 
2454.2. Артист балету (соліст) 
2454.2. Артист (танцювального 
ансамблю, танцювального та 
хорового колективу, ансамблю 
пісні й танцю та ін.) 

 

025. Музичне мистецтво 3447. Артист естрадно-
спортивного, ілюзійного та 
інших оригінальних естрадних 
жанрів 
3447. Співак (у сквері, 
переході, на вулиці, майдані) 

2453.2. Музичний оформлювач 
2453.2. Редактор музичний 
2453.2. Репетитор з вокалу 
2453.2. Концертмейстер 
2453.2. Хормейстер 
2453.2. Керівник оркестру 
(ансамблю) духових 
інструментів 
2453.2. Акомпаніатор 
2453.2. Артист ансамблю (пісні 
й танцю, вокально-
інструментального, вокального, 
естрадно-інструментального, 
хорового, народних 
інструментів та ін.) 
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2453.2. Аранжувальник 
2453.2. Артист-соліст-органіст 
2453.2. Асистент артиста-
соліста-органіста 
2453.2. Артист-тамбурмажор 

026. Сценічне мистецтво 3439. Асистент художника-
постановника* 
3439. Асистент режисера 
театралізованих заходів та 
свят*

2455.2. Актор (артист) театру, 
кіно та ін. 
2455.2. Художник-постановник 
2455.2. Режисер театралізованих 
заходів та свят 

 

027. Музеєзнавство, 
пам’яткознавство 

3498. Фахівець з музейної 
справи* 
3498. Фахівець з народної 
художньої творчості* 
 

2431.1. Молодший науковий 
співробітник (музеєзнавство)  
2431.2. Експерт з 
комплектування музейного та 
виставочного фонду 
2431.2. Зберігач експонатів 
2431.2. Зберігач фондів 

 

028. Менеджмент 
соціокультурної діяльності 

3439. Асистент менеджера у 
соціокультурній діяльності* 

1499. Менеджер у 
соціокультурній діяльності* 

 

029. Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа 

3498. Фахівець з бібліотечної 
справи 
3439. Фахівець з видавничо-
поліграфічної справи 
3119. Технік з підготовки 
технічної документації 
ІІ категорії 
3435.2. Організатор 
діловодства (види економічної 
діяльності) 
3439. Асистент архівіста*  

2432.1. Документознавець 
2432.2. Бібліограф 
2432.2. Бібліотекар 
2310.2. Архівіст 

 

03. Гуманітарні науки 031. Релігієзнавство 3439. Асистент фахівця з 
релігієзнавства* 

2443.1. Молодший науковий 
співробітник (філософія)  
2443.2.Фахівець з 
релігієзнавства 

 

032. Історія та археологія 3439. Асистент історика* 
3439. Асистент консультанта 
з питань історії* 

2442.1. Молодший науковий 
співробітник (історія)  
2443.2. Історик 
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3439. Асистент етнолога* 
3439. Асистент археолога* 
3439. Асистент археографа* 

2443.1. Консультант з питань 
історії 
2442.2. Етнолог  
2442.2. Археолог 
2442.2. Археограф 
2442.1. Антрополог 

033. Філософія 3439. Асистент філософа* 2443.1. Молодший науковий 
співробітник (філософія)  
2443.2. Філософ  

 

034. Культурологія 3310. Культорганізатор 
дитячих позашкільних 
закладів  

2359.2. Організатор позакласної 
та позашкільної виховної роботи 
з дітьми 
2455.2. Методист культурно-
освітнього закладу 

 

035. Філологія 3439. Асистент 
літературознавця* 
3439. Асистент літературного 
співробітника* 
3439. Асистент лінгвіста* 
3439. Асистент перекладача* 
3439. Асистент філолога* 
3340. Фахівець з 
фольклористики 

2451.1. Молодший науковий 
співробітник (філологія)  
 2451.1. Літературознавець 
2444.1. Філолог-дослідник 
2451.2. Літературний 
співробітник 
2444.1. Фольклорист 
2444.2. Професіонал з 
фольклористики 
2444.2. Лінгвіст 
2444.1. Перекладач 
2444.2. Філолог 
2444.2. Гід-перекладач  

 

04. Богослов’я 041. Богослов’я 3340. Катехит 
3340. Асистент богослова 

2310.2 Богослов  

05. Соціальні та 
поведінкові науки 

051. Економіка 3439. Асистент економіста* 
3439. Асистент економіста з 
праці* 
3423. Інспектор з кадрів  
3423. Організатор з персоналу  
3423. Фахівець з найму 
робочої сили 
 

2441.1. Молодший науковий 
співробітник (економіка)  
2441.2. Економіст 
2441.2. Економічний радник 
2441.2. Економіст з планування 
2412.2. Економіст з праці 
2412.2. Експерт з регулювання 
соціально-трудових відносин 
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 2412.2. Експерт з умов праці 
2412.2. Аналітик у сфері 
професійної зайнятості 
2412.2. Аналітик з інвестицій 
1477.1. Менеджер (управитель) з 
персоналу  
2441.1. Оглядач з економічних 
питань  
2412.2. Фахівець з питань 
зайнятості (хедхантер) 

052. Політологія 3439. Асистент політолога* 2441.1. Молодший науковий 
співробітник (політологія)  
2441.2. Політолог 

 

053. Психологія 3439. Асистент психолога*  
3439. Асистент психолога 
практичного* 

2445.1. Молодший науковий 
співробітник (психологія)  
2445.2. Психолог  
2445.2. Психолог практичний 

 

054. Соціологія 3439. Асистент соціолога* 
3439. Асистент соціолога з 
ефективності покарання 
правопорушників* 
3439. Асистент соціолога-
кримінолога* 
3439. Фахівець з 
інтерв’ювання 

2442.1. Молодший науковий 
співробітник (соціологія)  
2442.2. Соціолог 
2442.2. Соціолог з ефективності 
покарання правопорушників 
2442.2. Соціолог-кримінолог 
2442.2. Фахівець з 
урегулювання конфліктів та 
медіації у соціально-політичній 
сфері 

 

06. Журналістика 061. Журналістика 3431. Відповідальний 
секретар редакції 
3131. Фотокореспондент  
3439. Асистент журналіста* 
 

2451.2. Журналіст 
2451.2. Ведучий програми  
2451.2. Випусковий 
2451.2. Журналіст 
мультимедійних видань засобів 
масової інформації 
2451.2. Інокореспондент  
2451.2. Коментатор  
2451.2. Кореспондент 
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07. Управління та 
адміністрування 

071. Облік і оподаткування 3433. Бухгалтер 
3439. Асистент аудитора* 

2411.2. Аудитор 
2411.2. Бухгалтер  
2411.2. Консультант з податків і 
зборів 

 

072. Фінанси, банківська 
справа та страхування 

3411. Фахівець з управління 
активами 
3439. Асистент аналітика з 
інвестицій* 
3411. Фахівець з депозитарної 
діяльності 
3411. Фахівець з ведення 
реєстру власників іменних 
цінних паперів 
 

2419.2. Відповідальний 
працівник банку (філіалу (філії) 
банку, іншої фінансової 
установи) 
2441.2. Аналітик з інвестицій 
2413.2. Професіонал-організатор 
торгівлі на ринку цінних паперів 
1461. Менеджер (управитель) із 
грошового посередництва  
1462.Менеджер (управитель) із 
фінансового лізингу  
1463. Менеджер (управитель) із 
надання кредитів  
1465. Менеджер (управитель) із 
страхування  
1466. Менеджер (управитель) із 
пенсійного недержавного 
страхування  
1467. Менеджер (управитель) із 
допоміжної діяльності у сфері 
фінансів  
1468. Менеджер (управитель) із 
допоміжної діяльності у сфері 
страхування  
1469. Менеджер (управитель) із 
фінансового посередництва 

 

073. Менеджмент 3439. Асистент менеджера (за 
напрямками діяльності)* 

1499. Менеджер (за 
напрямками діяльності)* 
2419.2. Професіонал з 
інноваційної діяльності 

 

075. Маркетинг 3439. Фахівець з маркетингу* 
3439. Асистент маркетолога* 

2419.2. Фахівець з методів 
розширення ринку збуту 
(маркетолог) 
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2419.2. Фахівець-аналітик з 
досліджень товарного ринку 
2419.2. Рекламіст 
1475.4. Менеджер (управитель) з 
логістики  
1475.4. Менеджер (управитель) з 
маркетингу 
1475.4. Менеджер (управитель) з 
постачання  
1475.4. Менеджер (управитель) 
із збуту  
1475.4. Менеджер (управитель) 
із зв’язків з громадськістю  
1476.1. Менеджер (управитель) з 
реклами 

076. Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність 

3422. Агент з митного 
оформлення вантажів та 
товарів 
3419. Товарознавець 
3411. Фахівець з біржових 
операцій 
3439. Асистент логіста* 

2419.2. Логіст 
2419.2. Консультант з 
ефективності підприємництва 
14521. Менеджер (управитель) в 
торгівлі транспортними 
засобами  
1452. Менеджер (управитель) в 
оптовій торгівлі  
1453. Менеджер (управитель) в 
роздрібній торгівлі побутовими 
та непродовольчими товарами  
1453.1. Менеджер (управитель) 
в роздрібній торгівлі 
побутовими товарами та їх 
ремонті  
1453.2. Менеджер (управитель) 
в роздрібній торгівлі 
непродовольчими товарами  
1454. Менеджер (управитель) в 
роздрібній торгівлі 
продовольчими товарами 

 

08. Право 081. Право 3436.9. Помічник юриста 2421.2. Юрист  
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3436.9. Асистент юриста* 
3436.9. Помічник адвоката 
3436.9. Помічник нотаріуса 

2421.2. Юрисконсульт 
 

09. Біологія 091. Біологія 3113. Асистент біолога 
3211. Фахівець з біотехнології 

2211.1. Біолог 
2512.2. Біохімік 
2211.2. Мікробіолог 
2211.2. Бактеріолог 
2211.2. Гістолог 
2211.2. Біофізик 
2211.1. Біолог-дослідник 
2211.2. Ботанік 
2211.2. Геоботанік 
2211.2. Генетик 
2213.1. Дослідник із селекції та 
генетики сільськогосподарських 
культур 
2213.1. Дослідник із захисту 
рослин 
2211.2. Імунолог 
2212.2. Фізіолог 

 

10. Природничі науки 101. Екологія 3211. Технік-еколог 
ІІ категорії 
3439. Асистент еколога* 
ІІ категорії 

1494. Менеджер (управитель) 
екологічних систем  
2211.1. Молодший науковий 
співробітник (екологія)  
2211.2. Еколог 
2442.2. Фахівець з управління 
природокористуванням 
2213.2. Фахівець з рекреації 

 

102. Хімія 3439. Асистент хіміка* 2113.1. Молодший науковий 
співробітник (хімія)  
2113.2. Хімік 
2113.2. Хімік-кристалограф 
2113.2. Хімік-аналітик 
2113.2. Інженер-радіохімік 

 

103. Науки про Землю 3111. Асистент геолога 
3111. Асистент геолога 
нафтогазорозвідки 

2112.1. Молодший науковий 
співробітник (геологія) 
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3111. Асистент геофізика 
3111. Асистент геохіміка 
3111. Асистент гідрогеолога 
3111. Асистент метеоролога 
3111. Асистент професіонала з 
інформаційного забезпечення 
геологорозвідувальних робіт 
3439. Асистент географа 
(фізична географія)  
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 

2442.1. Молодший науковий 
співробітник (фізична 
географія)  
2442.2. Географ (фізична 
географія) 
2442.2. Палеогеограф 
2114.1. Геоморфолог 
2112.2. Метеоролог 
2112.2. Агрометеоролог 
2112.2. Океанолог 
2114.2. Гідролог 
2148.2. Гідрограф 
2114.2. Геофізик атмосферний 
2112.2. Кліматолог 
2112.2. Аеролог 
2114.2. Геолог 
2114.2. Гідрогеолог 
2113.2. Геохімік 
2114.2. Геофізик 
2114.2. Професіонал з 
інформаційного забезпечення 
геологорозвідувальних робіт 
2114.2. Геолог 
нафтогазорозвідки 
2114.2. Мінералог 
2147.1. Інженер з підтримання 
пластового тиску 

104. Фізика та астрономія 3111. Асистент астронома 
3111. Асистент фізика 
3111. Фахівець з медичної 
фізики 

2111.1. Молодший науковий 
співробітник (фізика, 
астрономія)  
2111.2. Фізик 
2111.1. Астрофізик 
2111.1. Астроном 
2212.2. Біофізик 
2111.2. Фізик з високих 
енергій*
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105. Прикладна фізика та 
наноматеріали 

 2111.2. Інженер-радіофізик 
2111.2. Фізик у прикладній 
фізиці* 
2111.2. Фізик наносистем* 
2111.1. Фізик з нанофізики та 
наноелектроніки* 
2111.2. Фізик з 
експериментальної ядерної 
фізики та фізики плазми* 
2111.2. Професіонал з медичної 
фізики 

 

106. Географія 3439. Асистент географа 
(політична географія) 
3439.  Асистент географа-
економіста  
3439. Асистент фахівця з 
міського та районного 
планування  
3439. Асистент фахівця з 
розміщення продуктивних сил 
та регіональної економіки 

2442.1. Молодший науковий 
співробітник (економічна 
географія)  
2442.2. Географ-економіст 
2442.2. Географ (політична 
географія) 
2442.2. Географ з рекреації та 
туризму* 
2442.2. Географ з 
конструктивної географії* 
2442.2. Фахівець з міської та 
районної планіровки  
2442.2. Фахівець з розміщення 
продуктивних сил та 
регіональної економіки  

 

11. Математика та 
статистика 

111. Математика 3434. Асистент математика 2122.2. Математик   
112. Статистика 3434. Асистент економіста-

демографа  
3434. Асистент економіста-
статистика 

2122.2. Економіст-статистик 
2122.2. Економіст-статистик 
(прикладна статистика) 
2122.2. Економіст-демограф 

 

113. Прикладна математика 3434. Асистент актуарія  
3439. Асистент 
економетриста* 
 

2121.2. Актуарій 
2121.2. Математик-аналітик з 
дослідження операцій 
2441.2. Економетрист 

 

12. Інформаційні 
технології 

121. Інженерія 
програмного забезпечення 

3121. Фахівець з розроблення 
комп’ютерних програм 

2132.1. Програміст прикладний  
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3121. Фахівець з розробки та 
тестування програмного 
забезпечення 

122. Комп’ютерні науки 3439. Фахівець з 
інформатики* 

2131.1. Молодший науковий 
співробітник (обчислювальні 
системи)  
2132.1. Молодший науковий 
співробітник (програмування)  

 

123. Комп’ютерна 
інженерія 

3114. Технік-конструктор 
(електроніка) з комп’ютерно-
інтегрованих технологій* 
ІІ категорії 

2131.2. Аналітик з 
комп’ютерних комунікацій 

 

124. Системний аналіз 3121. Технік із системного 
адміністрування ІІ категорії 
 

2131.2. Адміністратор системи 
2131.2. Адміністратор доступу 
2131.2. Адміністратор даних 

 

125. Кібербезпека 3439. Фахівець із організації 
інформаційної безпеки 

1495. Менеджер (управитель) 
систем з інформаційної безпеки  
2149.2. Професіонал із 
організації інформаційної 
безпеки 

 

126. Інформаційні системи 
та технології 

3439. Асистент інженера 
інформаційно-
телекомунікаційних 
технологій* 
3121. Фахівець з 
інформаційних технологій 
3132. Фахівець із 
телекомунікаційної інженерії 
 

2144.2. Інженер інформаційно-
телекомунікаційних технологій 
2131.2. Інженер з комп’ютерних 
систем 
2139.2. Аудитор інформаційних 
технологій 
2139.2. Експерт з управління 
інформаційними технологіями 
2139.2. Інженер із застосування 
комп’ютерів 

 

13. Механічна 
інженерія 

131. Прикладна механіка 3115. Технік-технолог 
(механіка) ІІ категорії 
3115. Технік-конструктор 
(механіка) ІІ категорії 
 

2145.1. Молодший науковий 
співробітник (інженерна 
механіка) 
2145.2. Інженер-конструктор 
(механіка) 
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132. Матеріалознавство 3439. Технік з інженерного 
матеріалознавства* 
ІІ категорії 

2145.1. Молодший науковий 
співробітник 
(матеріалознавство) 

 

133. Галузеве 
машинобудування 

3115. Технік-конструктор 
(механіка) у сфері 
машинобудування* 
ІІ категорії 

2149.2. Мехатронік 
2145.2. Інженер з інструменту 
2145.2. Інженер-конструктор 
(механіка) за галузями 
машинобудування*

 

134. Авіаційна та ракетно-
космічна техніка 

3143. Інженер бортовий 
3115. Технік-конструктор 
(механіка) в авіаційній та 
ракетно-космічній техніці* 
ІІ категорії 
 

2149.1. Молодший науковий 
співробітник (авіаційна та 
ракетно-космічна техніка) 
2149.2. Інженер-конструктор 
з авіаційної та ракетно-
космічної техніки* 
2149.2. Інженер з підготовки 
виробництва   авіаційної та 
ракетно-космічної техніки* 
2149.2. Інженер-технолог 
з авіаційної та ракетно-
космічної техніки* 

 

135. Суднобудування 3141. Електромеханік 
лінійний флоту (з флоту) 
ІІ категорії 
3115. Технік-конструктор 
(механіка) у суднобудуванні* 
ІІ категорії 
 

2149.1. Молодший науковий 
співробітник (суднобудування) 
2149.2. Інженер-конструктор у 
суднобудуванні* 
2149.2. Інженер з підготовки 
виробництва у суднобудуванні* 
 2149.2. Інженер-технолог 
у суднобудуванні* 

 

136. Металургія 3117. Технік-лаборант 
(металургія) ІІ категорії 
3117. Технік-технолог 
(виробництво сталі та 
феросплавів) ІІ категорії 
3115. Технік-конструктор 
(механіка) у металургії* 
ІІ категорії 

2147.1. Молодший науковий 
співробітник (металургія) 
2147.2. Інженер (металургія)  
2147.2. Інженер-технолог 
(металургія) 
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14. Електрична 
інженерія 

141. Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

3113. Технік з експлуатації 
вітроенергетичних установок 
ІІ категорії 
3115. Технік-технолог 
(електромеханіка)* 
ІІ категорії 
3113. Технік-конструктор 
(електротехніка) ІІ категорії 
3113. Технік-електрик 
ІІ категорії 
3113. Електромеханік 
ІІ категорії 

2143.1. Молодший науковий 
співробітник (електротехніка) 
2143.2. Професіонал з 
експлуатації електричних 
станцій, енергетичних установок 
та мереж 
2144.2. Інженер-електронік 
систем виробництва 
нетрадиційних і 
відновлювальних видів енергії 
2144.2. Інженер з 
високовольтних випробувань та 
вимірювань енергоустаткування 
2143.2. Інженер з налагодження, 
удосконалення технології та 
експлуатації електричних 
станцій та мереж 
2143.2. Диспетчер оперативно-
диспетчерської служби 
магістральних електричних 
мереж 
2144.2. Експерт із 
енергоефективності 
нетрадиційних і 
відновлювальних видів енергії 

 

142. Енергетичне 
машинобудування 

3115. Технік-конструктор 
(електромеханіка) у сфері 
енергетичного 
машинобудування* 
ІІ категорії 
3111. Технік-технолог з 
енергомашинобудування 
ІІ категорії 
3113. Технік-електрик з 
енергомашинобудування 
ІІ категорії 

2149.2. Інженер-технолог з 
енергетичного 
машинобудування* 
2149.2. Інженер з відновлення 
та підвищення зносостійкості 
деталей і конструкцій в 
енергетичному 
машинобудуванні* 
2143.2. Інженер з релейного 
захисту і електроавтоматики 
2143.2. Інженер-конструктор 
(електротехніка) 
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3113. Електромеханік з 
енергомашинобудування 
ІІ категорії 
 
 

2143.2. Інженер з 
електромеханічних систем 
геотехнічних виробництв* 
2149.2. Інженер-конструктор у 
сфері електропобутової 
техніки* 
2143.2. Інженер служби 
підстанцій з 
електромеханічного 
обладнання енергоємних 
виробництв*

143. Атомна енергетика 3113. Електромеханік 
в атомній енергетиці* 
ІІ категорії 
3113. Технік-електрик 
в атомній енергетиці* 
ІІ категорії 
 

2143.2. Інженер-енергетик 
в атомній енергетиці* 
2149.2. Інженер-конструктор 
в атомній енергетиці* 
2149.2. Інженер з експлуатації 
гідротехнічних споруд атомної 
електростанції 
2111.2. Інспектор з радіаційної 
безпеки 
2111.2. Інженер з управління 
реактором (прискорювачем, 
ядерно-фізичною установкою) 

 

144. Теплоенергетика 3113. Енергодиспетчер 
ІІ категорії 
3113. Енергетик підземної 
дільниці ІІ категорії 
3113. Електромеханік 
у теплоенергетиці* 
ІІ категорії 
3113. Технік-електрик 
у теплоенергетиці* 
ІІ категорії 
 
 

1439.8. Менеджер (управитель) з 
виробництва та розподілення 
електроенергії  
1439.8. Менеджер (управитель) з 
організації ефективного 
використання енергії 
(енергоменеджер) 
2111.2. Термодинамік 
у теплоенергетиці* 
2143.2. Інженер-енергетик 
у теплоенергетиці* 
2149.2. Інженер (теплотехніка) 
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2149.2. Інженер з організації 
експлуатації та ремонту 
в теплоенергетиці* 
2149.2. Інженер-конструктор 
з технології теплоносіїв та 
палива на теплових 
електростанціях* 
2145.2. Інженер з технічної 
діагностики котельного і 
турбінного устаткування 
у теплоенергетиці*

145. Гідроенергетика 3113. Технік з експлуатації 
гідроенергетичних установок 
ІІ категорії 
3113. Електромеханік 
у гідроенергетиці* 
ІІ категорії 
3113. Технік-електрик 
у гідроенергетиці* 
ІІ категорії 

2143.2. Інженер-енергетик 
у гідроенергетиці* 
2149.2. Інженер-конструктор 
у гідроенергетиці* 
2145.2. Інженер з технічної 
діагностики котельного і 
турбінного устаткування 
у гідроенергетиці* 

 

15. Автоматизація та 
приладобудування 

151. Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 
системи 

3119. Технік з 
приладобудування* 
ІІ категорії 

2144.1. Молодший науковий 
співробітник (електроніка) 
2144.2. Інженер-конструктор 
(електроніка) 
2149.2. Інженер у 
приладобудуванні* 
2145.2. Інженер-конструктор 
з приладів і систем точної 
механіки* 
2145.2. Інженер з механізації та 
автоматизації виробничих 
процесів 

 

152. Метрологія та 
інформаційно-вимірю-
вальна техніка 

3119. Технік із стандартизації 
ІІ категорії 
3111. Технік-технолог з 
метрології та інформаційно-

2149.2. Інженер з метрології 
2149.2. Фахівець з неруйнівного 
контролю 
2149.2. Інженер з 
метрологічного забезпечення 
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вимірювальної технології 
ІІ категорії 

випробувань та якості 
продукції* 
2149.2. Інженер з якості 
інформаційних 
вимірювальних систем*

153. Мікро- та 
наносистемна техніка 

3111. Технік-технолог з 
мікро- та наносистемної 
техніки* ІІ категорії 

2144.2. Інженер-електронік 
з мікро- та наноелектронних 
приладів і пристроїв*

 

16. Хімічна та 
біоінженерія 

161. Хімічні технології та 
інженерія 

3111. Технік з хімічних 
технологій ІІ категорії 
3439. Асистент інженера-
дослідника (хімічні 
технології)* 

2146.2. Інженер-технолог 
(хімічні технології) 
2146.1. Молодший науковий 
співробітник (хімічні технології) 
2146.1. Інженер-дослідник 
(хімічні технології)* 
2149.2. Інженер з підготовки 
хімічного виробництва*

 

162. Біотехнології та 
біоінженерія 

3211. Фахівець з біотехнології 
3439. Асистент біолога-
дослідника* 
3439. Асистент біотехнолога* 

2211.1. Біолог-дослідник 
2211.2. Біотехнолог 
2213.1. Дослідник із селекції та 
генетики сільськогосподарських 
культур 

 

163. Біомедична інженерія 3439. Асистент біотехнолога 
у фармацевтиці* 

2149.2. Інженер-конструктор 
з інформаційних технологій у 
біомедицині* 
2211.2. Біотехнолог 
у фармацевтиці* 
2149.2. Інженер біомедичний 

 

17. Електроніка та 
телекомунікації 

171. Електроніка 3111. Технік-технолог 
з електроніки* ІІ категорії 

2144.1. Молодший науковий 
співробітник (електроніка) 
2144.2. Інженер-електронік  
2144.2. Інженер-конструктор 
(електроніка) 

 

172. Телекомунікації та 
радіотехніка 

3111. Технік-технолог 
з радіотехніки* ІІ категорії 
3122. Фахівець із 
телекомунікаційної інженерії 

2144.1. Молодший науковий 
співробітник (телекомунікації) 
2144.2. Інженер інформаційно-
телекомунікаційних технологій 
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3122. Радіоелектронік 
ІІ категорії 

2149.2. Інженер-дослідник 
з телекомунікації та 
радіотехніки

173. Авіоніка 3143. Бортовий оператор-
інструктор автоматизованої 
системи льотного контролю 
ІІ категорії 

2149.2. Інженер-дослідник 
з авіоніки 

 

18. Виробництво та 
технології 

181. Харчові технології 3111. Технік-технолог 
з харчових технологій* 
ІІ категорії 
3111. Технік-технолог 
з технологічної експертизи 
та безпеки харчової 
продукції* ІІ категорії 

2149.2. Інженер-технолог 
з технологій зберігання і 
переробки зерна* 
2149.2. Інженер-технолог 
з технологій виробництва 
жирів і жирозамінників* 
2149.2. Інженер-технолог 
з технологій виробництва 
хліба, кондитерських, 
макаронних виробів та 
харчоконцентратів* 
2149.2. Інженер-технолог 
з технологій зберігання, 
консервування та переробки 
м’яса* 
2149.2. Інженер-технолог 
з продуктів бродіння і 
виноробства* 
2149.2. Інженер-технолог 
з технологій зберігання, 
консервування та переробки 
молока* 
2149.2. Інженер-технолог 
з технологій виробництва 
харчових продуктів 
оздоровчого та 
профілактичного 
призначення* 
2149.2. Інженер-технолог 
з виробництва питної води та 
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водопідготовки харчових 
виробництв* 
2149.2. Інженер-лаборант 
з технологій виробництва 
цукру та полісахаридів* 
2149.2. Інженер-технолог 
з технологій харчування*

182. Технології легкої 
промисловості 

3111. Технік-технолог 
з технології та дизайну 
текстильних матеріалів* 
ІІ категорії 

2149.2. Інженер-технолог 
у легкій промисловості* 
2149.2. Інженер-дослідник 
у легкій промисловості* 
2149.2. Інженер-лаборант 
з технологій обробки шкіри та 
хутра* 
2146.2. Інженер-технолог 
з текстильної хімії та 
опоряджувального 
виробництва* 
2252.2. Модельєр-конструктор 
2452.2. Дизайнер тканини 
2449.2. Конструктор взуття 

 

183. Технології захисту 
навколишнього 
середовища 

3439. Технік із технологій 
захисту навколишнього 
середовища* ІІ категорії 

1412. Менеджер (управитель) із 
природокористування 
2146.2. Інженер-технолог 
(хімічні технології) у 
природоохоронній діяльності*

 

184. Гірництво 3117. Технік-технолог 
гірничий ІІ категорії 
3117. Технік-маркшейдер 
ІІ категорії 

2147.1. Молодший науковий 
співробітник (гірництво) 
2147.2. Інженер з піротехнічних, 
саперних та вибухових робіт 
2147.2. Маркшейдер на 
підземних роботах 
2147.2. Інженер з гірничих робіт 
2149.2. Інженер з експлуатації 
обладнання торфопідприємств і 
торфобрикетних заводів 
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2149.2. Інженер з комплектації 
устаткування й матеріалів 
торфопідприємств і 
торфобрикетних заводів 
2149.2. Інженер-електромеханік 
гірничий 

185. Нафтогазова інженерія 
та технології 

3439. Технік з нафтогазової 
справи* ІІ категорії 
3117. Технік з буріння 
ІІ категорії 

2145.2. Інженер з 
вишкобудування 
2147.2. Інженер з 
буровибухових (вибухових) 
робіт 
2147.2. Інженер з видобутку 
нафти й газу 
2147.2. Інженер з випробування 
свердловин 

 

186. Видавництво та 
поліграфія 

3439. Фахівець з видавничо-
поліграфічної справи 

2149.1. Технолог-дослідник 
(видавничо-поліграфічне 
виробництво) 
2149.2. Інженер-
матеріалознавець видавничо-
поліграфічного виробництва 

 

187. Деревообробні та 
меблеві технології 

3439. Технік з 
деревообробних та меблевих 
технологій* ІІ категорії 

2146.2. Інженер-технолог 
з переробки деревини та 
рослинної сировини* 
2149.2. Інженер з технології 
деревообробки* 
2149.2. Інженер з оброблення 
деревини* 
2149.2. Інженер з виробництва 
меблів*

 

19. Архітектура та 
будівництво 

191. Архітектура та 
містобудування 

3112. Технік з архітектурного 
проектування ІІ категорії 

2142.2. Інженер-проектувальник 
(цивільне будівництво) 
2142.2. Інженер-проектувальник 
(планування міст) 
2142.2. Архітектор з реставрації 
пам’яток архітектури та 
містобудування 
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192. Будівництво та 
цивільна інженерія 

3449. Технік-будівельник 
ІІ категорії 

2142.2. Експерт будівельний 
2213.2. Фахівець з 
ландшафтного дизайну 

 

193. Геодезія та 
землеустрій 

3118. Технік-топограф 
кадастровий ІІ категорії 
3119. Технік-геодезист 
ІІ категорії 
3212. Технік-землевпорядник 
ІІ категорії 

2148.2. Геодезист 
2148.2. Картограф 
2148.2. Інженер-землевпорядник 
2148.2. Топограф кадастровий 

 

194. Гідротехнічне 
будівництво, водна 
інженерія та водні 
технології 

3118. Технік-гідрограф 
ІІ категорії 
3449.Технік з гідротехнічного 
будівництва, водної 
інженерії та водних 
технологій* ІІ категорії 
3212. Технік-гідротехнік 
ІІ категорії 

2213.1. Гідротехнік-дослідник 
2213.2. Інженер-проектувальник 
(водне господарство) 
2145.2. Інженер з експлуатації 
споруд та устаткування 
водопровідно-каналізаційного 
господарства 
2142.2. Інженер з меліорації 

 

20. Аграрні науки та 
продовольство 

201. Агрономія 3212. Агротехнік ІІ категорії 
3212. Технолог із агрономії 
ІІ категорії 
3212. Технік-ґрунтознавець 
ІІ категорії 

2213.1. Агроном-дослідник 
2213.1. Дослідник із агрохімії та 
ґрунтознавства 
2213.1. Дослідник із селекції та 
генетики сільськогосподарських 
культур 
2213.2. Ґрунтознавець 
2213.2. Агроном 

 

202. Захист і карантин 
рослин 

3212. Інспектор із захисту 
рослин 
3212. Технік-агрохімік 
ІІ категорії 

2213.2. Дослідник із захисту 
рослин 
2213.2. Інспектор з карантину 
рослин 

 

203. Садівництво та 
виноградарство 

3212. Фахівець з 
плодоовочівництва і 
виноградарства 

2213.2. Професіонал з 
плодоовочівництва і 
виноградарства 

 

204. Технологія 
виробництва і переробки 
продукції тваринництва 

3111. Технік-технолог з 
технології виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва ІІ категорії 

2213.2. Технолог-дослідник з 
виробництва та переробки 
продукції тваринництва 
2213.2. Зоотехнік 
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3213. Технік з племінної 
справи ІІ категорії 

205. Лісове господарство 3212. Технік лісового 
господарства ІІ категорії 
3212. Технік-лісопатолог 
ІІ категорії 
3212. Технік-таксатор 
ІІ категорії 

2213.2. Інженер лісового 
господарства 
2213.2. Інженер з 
лісокористування 
2213.2. Мисливствознавець 

 

206. Садово-паркове 
господарство 

3212. Фахівець садово-
паркового господарства 

2149.2. Інженер садово-
паркового господарства 

 

207. Водні біоресурси та 
аквакультура 

3212. Інспектор з 
використання водних ресурсів 
3212. Технік-технолог з 
переробки риби та 
морепродуктів ІІ категорії 
3212. Технолог-рибовод 
ІІ категорії 
3212. Технолог з рибальства 
ІІ категорії 
3212. Технолог з виробництва 
продукції аквакультури 
ІІ категорії 
3212. Технік-технолог з 
переробки риби та 
морепродуктів ІІ категорії 

1411. Менеджер (управитель) з 
використання водних ресурсів 
2114.2. Гідролог 
2213.1. Дослідник аквакультури 
2213.2. Фахівець з використання 
водних ресурсів 
2146.2. Інженер-технолог з 
очищення води 
2213.2. Професіонал з 
рибальства 

 

208. Агроінженерія 3439. Асистент інженера-
технолога з технологій 
зберігання та доробки 
продукції рослинництва* 

2149.2. Інженер-технолог 
з технологій зберігання та 
доробки продукції 
рослинництва* 

 

21. Ветеринарна 
медицина 

211. Ветеринарна 
медицина 

3227. Молодший лікар 
ветеринарної медицини 
3227. Фельдшер ветеринарної 
медицини 

2223.1. Молодший науковий 
співробітник (ветеринарна 
медицина) 
2223.2. Лікар ветеринарної 
медицини 
2223.2. Офіційний лікар 
ветеринарної медицини 
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2223.2. Лікар ветеринарної 
медицини м’ясопереробних 
підприємств 

212. Ветеринарна гігієна, 
санітарія та експертиза 

3227. Молодший лікар 
ветеринарної медицини 
із ветеринарної гігієни, 
санітарії та експертизи*

2223.2. Лікар ветеринарної 
медицини із ветеринарної 
гігієни, санітарії та 
експертизи*

 

22. Охорона здоров’я 221. Стоматологія 3225. Лікар зубний 2222.1. Молодший науковий 
співробітник (стоматологія) 
2222.2. Лікар-стоматолог 

 

222. Медицина 3229. Лікар-інтерн 
3221. Лікар-стажист 
3221. Парамедик 
3221. Фельдшер 

1482. Менеджер (управитель) з 
громадської охорони здоров’я 
2221.1. Молодший науковий 
співробітник (галузь лікувальної 
справи) 
2221.2. Лікар 
2221.2. Сімейний лікар 

 

223. Медсестринство 3221. Сестра медична 2230.1. Молодший науковий 
співробітник (сестринська 
справа) 

 

224. Технології медичної 
діагностики та лікування 

3221. Лаборант (медицина)  
3229. Рентгенолаборант 
3229. Технолог з лабораторної 
діагностики ІІ категорії 
3229. Технолог з 
рентгенологічної діагностики 
ІІ категорії 

2229.2. Лікар-лаборант 
2221.2. Лікар з ультразвукової 
діагностики 
2229.2. Лікар з функціональної 
діагностики 

 

225. Медична психологія 3229. Лікар-інтерн 
3221. Лікар-стажист 

2221.2. Лікар-психолог 
2340. Консультант психолого-
медико-педагогічної 
консультації 
2221.2. Лікар-психотерапевт 
2221.2. Лікар-психіатр 

 

226. Фармація, промислова 
фармація 

3228. Фармацевт 
3228. Провізор-інтерн 

2224.1. Молодший науковий 
співробітник (фармація) 
2224.2. Провізор 
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227. Фізична терапія, 
ерготерапія 

3226. Асистент ерготерапевта 
3226. Асистент фізичного 
терапевта 

2229.2. Ерготерапевт 
2229.2. Лікар з лікувальної 
фізкультури та спортивної 
медицини 
2229.2. Фізичний терапевт 

 

228. Педіатрія 3232. Акушерка 2221.2. Лікар-педіатр  
23. Соціальна робота 231. Соціальна робота 3460. Соціальний працівник 

(допоміжний персонал) 
1483. Менеджер (управитель) у 
соціальній сфері 
2446.1. Молодший науковий 
співробітник (соціальний захист 
населення) 
2446.2. Соціальний працівник 
2446.2. Фахівець із соціальної 
роботи 

 

232. Соціальне 
забезпечення 

3460. Соціальний працівник 
(допоміжний персонал) 

2446.2. Фахівець із соціальної 
допомоги вдома 
2446.2. Соціальний аудитор 

 

24. Сфера 
обслуговування 

241. Готельно-ресторанна 
справа 

3414. Організатор туристичної 
і готельної діяльності  
3414. Фахівець з готельного 
обслуговування 
3414. Фахівець із конференц-
сервісу 
3414. Фахівець із організації 
дозвілля 
3414. Фахівець із 
спеціалізованого 
обслуговування 

1455.1. Менеджер (управитель) 
у готельному господарстві 
2482.2. Фахівець із гостинності 
(готелі, туристичні комплекси та 
ін.) 
2482.2. Фахівець із готельної 
справи 
2482.2. Фахівець із ресторанної 
справи 

 

242. Туризм 3414. Екскурсовод 
3414. Організатор туристичної 
і готельної діяльності 
3414. Фахівець з розвитку 
сільського туризму 
3414. Фахівець з туристичного 
обслуговування 
3414. Фахівець із туристичної 
безпеки 

1448.1. Менеджер (управитель) з 
туризму 
2481.1. Молодший науковий 
співробітник (туризмологія, 
екскурсознавство) 
2481.2. Екскурсознавець 
2481.2. Туризмознавець 
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26. Цивільна безпека 261. Пожежна безпека 3439. Інспектор державний з 
пожежного нагляду 
3151. Інструктор з 
протипожежної профілактики 
3340. Інструктор-методист 
контрольно-рятівної служби 
(загону) 
3439. Фахівець з 
протипожежної безпеки 

2423. Професіонал з охоронної 
діяльності та безпеки 
2149.2. Фахівець із забезпечення 
оперативно-рятувальних служб 
2149.2. Інженер з пожежної 
безпеки 
2149.2. Інженер з пожежно-
рятувальних робіт 

 

262. Правоохоронна 
діяльність 

3451. Інспектор з дізнання 1478. Менеджер (управитель) у 
слідчій діяльності 
2423. Слідчий (органи 
внутрішніх справ) 
2423. Оперуповноважений 
2423. Експерт (органи 
внутрішніх справ) 
2423. Інспектор (органи 
внутрішніх справ) 
2423. Дізнавач (органи 
внутрішніх справ) 

 

263. Цивільна безпека 3439. Інспектор державний з 
питань цивільного захисту та 
техногенної безпеки 

2429. Фахівець з дізнання у 
сфері цивільного захисту 
2149.2. Фахівець із цивільної 
оборони  

 

27. Транспорт 271. Річковий та морський 
транспорт 

3115. Механік з ремонту 
устаткування на річковому 
та морському транспорті* 
ІІ категорії 
3115. Механік гідровузла 
(шлюзу) ІІ категорії 

1443. Менеджер (управитель) на 
водному транспорті 
2149.2. Інженер з річкового та 
морського* транспорту 
2145.2. Інженер спеціального 
флоту 
2144.2. Інженер-
електрорадіонавігатор 

 

272. Авіаційний транспорт 3115. Авіаційний технік з 
радіоустаткування ІІ категорії 
3115. Інспектор державний з 
авіаційного нагляду льотної 
придатності повітряних суден 

2149.2. Інженер з авіаційного* 
транспорту  
2145.2. Провідний інженер з 
льотних випробувань 
повітряних суден 
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3115. Механік з ремонту 
устаткування на авіаційному 
транспорті* ІІ категорії 

2145.2. Інженер з експлуатації 
авіаційного устаткування 
об’єктивного контролю 
2145.2. Інженер з експлуатації 
повітряних суден (систем 
повітряних суден) 
2359.2. Інструктор-пілот 
(льотчик) 
2145.2. Інженер з експлуатації 
повітряних суден (систем 
повітряних суден) 
2149.2. Інженер з 
автоматизованих систем 
управління повітряним рухом 
2149.2. Інженер з управління 
повітряним рухом 
2145.2. Інженер з експлуатації 
авіаційного устаткування 
об’єктивного контролю 
2145.2. Інженер з технічного 
обслуговування, ремонту та 
діагностики авіаційної техніки 
2143.2. Інженер із 
світлотехнічного та 
електротехнічного забезпечення 
польотів 

273. Залізничний транспорт 3115. Механік з ремонту 
устаткування на 
залізничному транспорті* 
ІІ категорії 
3115. Механік 
рефрижераторного поїзда 
(секції) ІІ категорії 
3119. Черговий по залізничній 
станції ІІ категорії 

2149.2. Інженер 
із залізничного* транспорту 
2145.2. Інженер з приймання 
локомотивів (вагонів) 
2149.2. Диспетчер з 
регулювання вагонного парку 
2149.2. Диспетчер шляховий 
на залізничному транспорті* 
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3152. Ревізор руху дирекції 
залізничних перевезень 
ІІ категорії 
3152. Ревізор з рухомого 
складу, колії та споруд 
ІІ категорії 

274. Автомобільний 
транспорт 

3115. Механік з ремонту 
устаткування на 
автомобільному транспорті* 
ІІ категорії 
3115. Механік автомобільної 
колони (гаража) 

1443. Менеджер (управитель) на 
автомобільному транспорті 
2149.2. Інженер 
з автомобільного* транспорту 
2149.2. Диспетчер шляховий на 
автомобільному транспорті*

 

275. Транспортні 
технології (за видами) 

3439. Асистент інженера з 
транспорту та транспортних 
технологій (за видами)* 

1443. Менеджер (управитель) з 
транспортно-експедиторської 
діяльності 
2149.2. Інженер з транспорту та 
транспортних технологій (за 
видами)* 

 

28. Публічне 
управління та 
адміністрування 

281. Публічне управління 
та адміністрування 

3411. Фахівець з 
корпоративного управління 

1479. Менеджер (управитель) з 
організації консультативних 
послуг 
2419.3. Спеціаліст державної 
служби 
1475. Менеджер (управитель) 
з адміністративної діяльності 
1473. Менеджер (управитель) 
у сфері надання інформації 
1496. Менеджер (управитель) із 
соціальної та корпоративної 
відповідальності 
1474. Менеджер (управитель) з 
питань регіонального розвитку 
1474. Менеджер (управитель) із 
комунікаційних технологій 
1493. Менеджер (управитель) 
систем якості в державному 
управлінні 
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29. Міжнародні 
відносини 

291. Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та регіональні 
студії 

3439. Фахівець з 
міжнародних відносин* 
3439. Фахівець з 
країнознавства*

2419.2. Експерт із 
зовнішньоекономічних питань 

 

292. Міжнародні 
економічні відносини 

3439. Фахівець з 
міжнародних економічних 
відносин* 
3439. Фахівець з 
міжнародного бізнесу*

2441.2. Економіст з міжнародної 
торгівлі 
2441.2. Економіст 
з міжнародних економічних 
відносин* 

 

293. Міжнародне право 3439. Асистент юриста-
міжнародника*

2421.2. Юрист-міжнародник  

* Назва професії (посади, професійної назви роботи) розширена відповідно до приміток 1 і 2 Додатка В до Національного класифікатора 
України «Класифікатор професій ДК 003:2010». 

** Потребує внесення до Національного класифікатора України «Класифікатор професій ДК 003:2010».  
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Розділ 4. ПРОПОЗИЦІЯ ТА ПОПИТ НА ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ 
НА ОФІЦІЙНОМУ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ 

 
В основу дослідження покладено авторські методологічні підходи, 

детально описані в Аналітичній записці «Методологічні підходи до оцінки 
кадрових потреб у фахівцях із вищою освітою зі спеціальностей», підготовленій 
науковцями ДНУ «Інститут освітньої аналітики» та направлені до МОН 
(вихідний лист за № 04-12/119 від 23.04.2020). Ці методологічні підходи 
частково змінено з урахуванням специфічних умов використання праці, 
регулювання соціально-трудових відносин педагогів (приналежність закладів 
освіти, як правило, до державної чи комунальної власності тощо). 

Як зазначалося вище, в нашому випадку розрахунки потреби педагогічних 
працівників на повному ринку праці не проводилися, зважаючи на специфіку цієї 
частково регламентованої діяльності та приналежність більшості закладів освіти 
до державної й комунальної власності. Іншими словами, для цього виду 
економічної діяльності коригувальні коефіцієнти неправомірно завищуватимуть 
прогнозні показники. 

 
Аналіз попиту та пропозиції педагогічних працівників на національному та 
регіональних офіційних ринках праці  

Пропозиція педагогічних кадрів. Пропозиція педагогічних кадрів являє 
собою чисельність безробітних із відповідним рівнем освіти, професійними 
кваліфікаціями чи трудовим стажем за певними професіями/посадами. Середнє 
значення цього показника за останніх три роки в Україні становило 25,3 тис. осіб. 
Відносно середньої чисельності безробітних в Україні частка безробітних 
педагогічних працівників дорівнювала 2,3 %. Важливо, що стосовно й 
безробітних – педагогічних працівників, й загалом безробітних в Україні 
спостерігається чітка тенденція поступового щорічного зниження безробіття на 
офіційному ринку праці139. 

У регіональному розрізі розподіл безробітних педагогічних працівників 
переважно відповідає системі розселення населення країни. До п’ятірки регіонів-
«лідерів» за цим показником входять Дніпропетровська (7,4 % загальної 
чисельності безробітних педагогічних працівників по країні), Запорізька (6,8 %), 
Івано-Франківська (6,7 %), Харківська (5,4 %) та Львівська (5,3 %) області 
(табл. 4.1). Загалом на цю групу регіонів припадає майже третина (31,6 %) таких 
безробітних. Очевидно, що із загальної по країні тенденції випадає Івано-
Франківська область, і те, що до «лідерів» не ввійшли великі за чисельністю 
населення місто Київ (1,7 % ) та Одеська область (3,3 %). Найнижчими значення 
цього показника, крім столиці, є в Луганській (1,6 %), Чернівецькій (1,7 %), 
Херсонській (2,7 %) і Київській (2,9 %) областях. 

Із загальної по країні тенденції щодо динамічного скорочення пропозиції 
безробітних педагогічних працівників випадає 9 регіонів, серед яких лідирують 

                                                            
139 Професійний склад зареєстрованих безробітних та вакансій в Україні. URL: https://www.dcz.gov.ua/analitics/69. 
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Хмельницька (приріст у 2019 р. проти 2017 р. – 69,8 %), Закарпатська (50,9 %), 
Одеська (14,4 %), Чернівецька (11,5 %) й Миколаївська (10,3 %) області. 

У розрізі освітніх ступенів в Україні в абсолютному значенні переважають 
безробітні педагогічні працівники з дипломами магістрів (54,2 %) та бакалаврів 
(26,4 %); на молодших спеціалістів припадає відповідно 19,4 % (рис. 4.1). У 
регіональному розрізі найбільша частка пропозиції з боку безробітних-магістрів 
була характерна для Рівненської (71,2 %), Хмельницької (69,1 %), 
Тернопільської (64,3 %), Волинської (61,9 %) областей і міста Києва (61,3 %). 
Серед безробітних із дипломом бакалавра перші позиції за цим показником 
посідають Івано-Франківська (37,4 %), Дніпропетровська (35,4 %), Запорізька 
(34,4 %), Донецька (31,7 %) області й місто Київ (30,3 %).  

Для освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за цим 
показником до першої п’ятірки ввійшли Миколаївська (28,8 %), Одеська 
(27,1 %), Чернівецька (25,3 %), Кіровоградська (24,6 %) та Черкаська (22,5 %) 
області. 

 
Рис. 4.1. Середньорічна чисельність безробітних педагогічних працівників 

(молодших спеціалістів, бакалаврів та магістрів) за 2017–2019 рр. 
Побудовано за даними Державної служби зайнятості за 2017–2019 рр. 

 
У розрізі 49 посад для освітніх ступенів (магістр – 21, бакалавр – 19) та 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст (9) за шістьма 
«педагогічними» спеціальностями найвищий середній обсяг безробітних за 
останніх три роки був характерним для вчителів закладу загальної середньої 
освіти (6814 осіб), вихователів із дипломом бакалавра (3716 осіб) і вихователів 
закладу дошкільної освіти з дипломом магістра (2133 особи). Загалом на ці три 
посади припадала рівно половина пропозиції педагогічних працівників на 
офіційному ринку праці України. 

За «педагогічними» спеціальностями найбільша чисельність безробітних 
педагогічних працівників була характерна для спеціальностей 014 «Середня 
освіта (за предметними спеціальностями)» та 012 «Дошкільна освіта», частка 
яких коливалася в межах 75,0–85 % від загалу залежно від регіону. 

Аналіз пропозиції педагогічних працівників на офіційному ринку праці 
країни дає підстави для таких висновків: 
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 у країні в цілому наявна тенденція динамічного щорічного скорочення 
чисельності безробітних педагогічних працівників. Серед регіонів, котрі не 
підпадають під цю позитивну тенденцію, передусім варто назвати Хмельницьку 
й Закарпатську області; 

 в регіональному розрізі розподіл безробітних педагогічних працівників 
здебільшого відповідає системі розселення населення країни. Винятки 
становлять, із позитивного боку, місто Київ і Одеська область, із негативного – 
Івано-Франківська область; 

 серед безробітних педагогічних працівників за абсолютним значенням 
переважають особи з освітнім ступенем магістра. Найбільшою є їх частка в 
Рівненській області. Лідером за безробітними-бакалаврами виступає Івано-
Франківська область, молодшими спеціалістами – Миколаївська область; 

 половина безробітних педагогічних працівників припадає на посади 
вчителів закладу загальної середньої освіти, вихователів закладу дошкільної 
освіти; 

 чотири із п’яти безробітних педагогічних працівників мали 
спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)» та 
012 «Дошкільна освіта». 

 
Попит на педагогічних працівників. Цей показник характеризується 

кількістю вакансій для педагогічних працівників на національному й 
регіональних офіційних ринках праці. Середньорічна (за останніх три роки) 
чисельність вакансій для педагогічних працівників становила 37,4 тис. од., або 
3,4 % від загалу по країні.  

Важливо, що стосовно як кадрових потреб у педагогічних працівниках, так 
і попиту на робочу силу в Україні спостерігається чітка тенденція поступового 
щорічного зростання кількості вакансій на офіційному ринку праці. 

В регіональному розрізі розподіл вакансій для педагогічних працівників 
переважно відповідає системі розселення населення країни. До п’ятірки регіонів-
«лідерів» за цим показником входять місто Київ (8,8 %), Харківська (6,9 %), 
Львівська (6,5 %), Дніпропетровська (6,3 %) та Запорізька (5,4 %) області. 
Загалом на цю групу регіонів припадає третина (33,9 %) вакансій для 
педагогічних працівників. Найнижчі значення цього показника характерні для 
Хмельницької області (1,7 %) і невеликих за чисельністю населення 
Чернівецької, Луганської, Кіровоградської (по 2,2 %) та Херсонської (2,3 %) 
областей. 

Усім регіонам країни притаманне щорічне зростання кількості відповідних 
вакансій. Найвищими темпи приросту цього показника (відношення показника 
2019 р. до показника 2017 р.) були в місті Києві (83 %), Івано-Франківській 
(72,4 %), Закарпатській (62,3 %), Запорізькій (56,4 %) і Рівненській (55,6 %) 
областях. 

У розрізі освітніх ступенів в Україні превалюють вакансії для педагогічних 
працівників із дипломами магістрів (50,8 %) та бакалаврів (30,1 %); на молодших 
спеціалістів припадає відповідно 19,1 % (рис. 4.2). У регіональному розрізі 
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найбільша частка попиту на магістрів із боку роботодавців характерна для 
Хмельницької (65,4 %), Рівненської (63 %), Волинської (62,3 %), Київської 
(58,4 %) й Одеської (57,9 %) областей, а найнижча – Запорізькій (40,4 %), 
Дніпропетровській (41,6 %), Донецькій (41,8 %), Харківській (46,7 %) і 
Херсонській (47,3 %) областям. За потребою в педагогах із дипломом бакалавра 
перші позиції посідають Дніпропетровська (40,6 %), Запорізька (39,5 %), 
Донецька (37,5 %) та Сумська (37,0 %) області. 

В розрізі педагогічних посад найвищий середній обсяг вакансій за останніх 
три роки (як і число безробітних) характерний для вчителів закладу загальної 
середньої освіти (10 824 од.), вихователів із дипломом бакалавра (7190 од.) та 
вихователів закладу дошкільної освіти з дипломом магістра (2701 од.). Загалом 
на ці три посади припадало понад половину (55,4 %) вакансій для педагогічних 
працівників на офіційному ринку праці країни. 

За «педагогічними» спеціальностями найбільша кількість вакансій для 
педагогічних працівників (як і чисельність безробітних педагогічних 
працівників) була притаманна спеціальностям 014 «Середня освіта (за 
предметними спеціальностями)» і 012 «Дошкільна освіта». Частка цих 
спеціальностей коливалася в межах 60–85 % від загалу залежно від регіону. 

 
Рис. 4.2. Середньорічна кількість вакансій для педагогічних працівників 

(молодших спеціалістів, бакалаврів і магістрів) за 2017–2019 рр. 
Побудовано за даними Державної служби зайнятості за 2017–2019 рр. 

 
Аналіз потреби роботодавців / закладів освіти в педагогічних працівниках 

на офіційному ринку праці країни дає підстави для таких висновків: 
 щодо кадрових потреб у педагогічних працівниках наявна чітка 

тенденція поступового щорічного зростання кількості вакансій на офіційному 
ринку праці; 

 в регіональному розрізі розподіл вакансій для педагогічних працівників 
практично повністю відповідає системі розселення населення країни; 

 для всіх без винятку регіонів країни характерне щорічне збільшення 
числа відповідних вакансій; 
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 у розрізі освітніх ступенів в Україні половина вакансій для педагогічних 
працівників потребують наявності диплома магістра та майже третина – 
бакалавра (табл. 4.2); 

 в розрізі педагогічних посад найвищий середній обсяг вакансій 
характерний для вчителів закладу загальної середньої освіти, вихователів 
закладу дошкільної освіти, на котрих припадало понад половину (55,4 %) 
вакансій; 

 серед «педагогічних» спеціальностей домінують спеціальності 
014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)» та 012 «Дошкільна 
освіта». Для них формується 60–85 % потреби в педагогічних кадрах. 

 
Збалансованість попиту та пропозиції на регіональних ринках праці 

педагогічних працівників. Цей показник (Кзб) відображає відношення середньої 
за останніх три роки чисельності безробітних педагогічних працівників до 
аналогічного показника вакансій для відповідних посад. У цілому для 
«освітньої» України він становить 0,68, що свідчить про чітко виражену загальну 
дефіцитність педагогічних кадрів. 

Слід зазначити, що для всіх регіонів, «педагогічних» спеціальностей і 
освітніх ступенів цей показник свідчить або про повну збалансованість попиту й 
пропозиції, або про дефіцитність педагогічних працівників, тобто про дуже 
високий попит на них із боку закладів освіти. Наприклад, у регіональному розрізі 
тільки у п’яти областях Кзб вищий за одиницю – у Хмельницькій (1,59), 
Вінницькій (1,16), Кіровоградській (1,13), Донецькій (1,02) та Івано-
Франківській (1,0). Ще в п’яти областях це співвідношення наближається до 
одиниці – в Черкаській (0,86), Запорізькій (0,83), Сумській (0,83), Херсонській 
(0,81) і Дніпропетровській (0,80), що вказує на порівняно невеликий дефіцит у 
них педагогічних кадрів. Саме ці області можна віднести до регіонів зі 
збалансованими попитом та пропозицією педагогічних працівників на 
регіональних офіційних ринках праці. Для решти регіонів проблемною є ознака 
дефіцитності, надмірної дефіцитності та критичної дефіцитності педагогічних 
кадрів. До останньої категорії належить місто Київ, де Кзб становить лише 0,13, 
тобто на одного безробітного педагогічного працівника припадає майже 
8 відповідних вакансій. До регіонів із надмірною дефіцитністю педагогічних 
працівників відносяться Закарпатська (0,45), Одеська (0,46) й Луганська (0,49) 
області. 

Дефіцитність на національному рівні характерна й для всіх «педагогічних» 
спеціальностей (окрім практично не затребуваної ринком праці спеціальності 
011 «Освітні, педагогічні науки») й освітніх ступенів (магістр – 0,72, молодший 
спеціаліст – 0,69, бакалавр – 0,60). 

Висока дефіцитність педагогічних кадрів є досить серйозною проблемою, 
що проявляється у: 

 низькій привабливості вакансій, передусім через доволі малу оплату 
праці порівняно із середньою по регіону; 
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 відпливі педагогічних кадрів до інших видів економічної діяльності, 
регіонів та/або країн зі збереженням (чи без) професійного профілю; 

 падінні серед молоді престижності педагогічної праці загалом та 
вчителів і вихователів зокрема;  

 «недоходження» випускників ЗВО педагогічного спрямування до 
закладів освіти через зазначені та інші проблеми.  

 
Прогноз потреби в педагогічних працівниках на національному та 
регіональних офіційних ринках праці 

Згідно з розрахунками, потреба в педагогічних працівниках в Україні на 
найближчі роки становить 47 тис. осіб щорічно. Її приріст до 2019 р. сягнув 
2,5 тис. працівників. У регіональному розрізі найбільшою прогнозна потреба є в 
місті Києві (9,4 %), Харківській (6,4 %), Львівській (96,3 %), Запорізькій (6,2 %) 
і Дніпропетровській (5,9 %) областях, що повністю відповідає вітчизняній 
системі розселення й локалізації ЗВО педагогічного спрямування. На ці п’ять 
областей припадає третина (34,2 %) всієї прогнозної потреби в педагогічних 
кадрах.  

За педагогічними спеціальностями прогнозна потреба в педагогічних 
працівниках розподілилася так: 

- за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» – відсутня (всього 
49 осіб, або 0,1 %); 

- за спеціальністю 014 «Середня освіта (за предметними 
спеціальностями)» – 19 920 осіб, або 42,5 %; 

- за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта» – 19 090 осіб, або 40,6 %; 
- за спеціальністю 013 «Початкова освіта» – 2857 осіб, або 6,1 %; 
- за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта» – 2775 осіб, або 5,9 %; 
- за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» – 2246 осіб, або 4,8 % 

(рис. 4.3). 

 
Рис. 4.3. Прогнозна потреба в педагогічних працівниках у розрізі 

педагогічних спеціальностей, осіб  
Побудовано за даними Державної служби зайнятості за 2017–2019 рр. 
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За освітньо-кваліфікаційним рівнем і освітніми ступенями прогнозна 
потреба в педагогічних працівниках – молодших спеціалістах становить 
9855 осіб, або 21 %, бакалаврах – 14 594 особи, або 31 %, магістрах – 22 515, або 
47,9 % (рис. 4.4). 

 

 
Рис. 4.4. Прогнозна потреба в педагогічних працівниках за освітніми 

ступенями (молодший спеціаліст, бакалавр та магістр), осіб 
Побудовано за даними Державної служби зайнятості за 2017–2019 рр. 

 
Порівняння обсягів підготовки закладами вищої освіти педагогічних 
працівників із попитом на них та їх пропозицією на офіційному ринку праці 
України 

Для визначення обсягів підготовки ЗВО педагогічних працівників 
використано такі підходи та обмеження: 

- джерелом статистичної інформації було обрано дані зі статистичних 
збірників Державної служби статистики України «Вища освіта України в 
2017 році» й «Вища освіта України в 2018 році»; 

- оскільки за цей період випуск відбувався за спеціальностями, 
визначеними різними їх переліками, дані зводилися в укрупненому форматі за 
галуззю знань 01 «Освіта/Педагогіка» (без спеціальності «Професійна освіта»); 

- дані за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста було включено до 
даних за освітнім ступенем магістра. 

Аналіз інформації, наведеної в табл. 4.3, дає підстави для таких висновків: 
 спостерігається тенденція динамічного скорочення випуску ЗВО 

педагогічних працівників. Наприклад, у 2019 р. він зменшився на 14,6 % 
порівняно з 2017 р.; 

 за освітніми ступенями відповідне скорочення найбільш характерне для 
бакалаврів (–30,4 % відповідно); 

 і загальний середній річний обсяг випуску педагогічних працівників за 
2017–2019 рр., і випуск за освітніми ступенями на 7–18 % менші за прогнозовану 
потребу в педагогічних кадрах, яка формується на національному ринку праці. 
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Отже, можна констатувати, що за умови повернення в країні обов’язкового 
працевлаштування випускників – педагогічних працівників за 
фахом / відпрацювання на педагогічних посадах щонайменше трьох років 
щорічний випуск педагогічних кадрів ЗВО повністю перекриватиме потребу в 
них на офіційному ринку праці. 

Наразі близько 80 % випускників відповідного спрямування не «доходять» 
до профільних вакансій. Це пов’язано не лише із фінансовою складовою 
(низький рівень оплати праці, відсутність значних соціальних пакетів і 
преференцій тощо), а й із загальними (відплив молоді за кордон та ін.) і 
морально-етичними (складні умови праці педагогів, падіння престижності 
роботи на посадах вчителів та вихователів тощо) чинниками. 

Крім того, зважаючи на динамічні перетворення в результаті 
реформування сфери надання освітніх послуг як в Україні, так і за її межами, 
необхідно терміново внести зміни й доповнення до Національного 
класифікатора України «Класифікатор професій ДК 003:2010». Це обумовлено 
передусім застарілістю багатьох педагогічних посад, їх розпорошеністю та 
штучним заниженням вимог до освітніх ступенів, особливо стосовно освітньо-
кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст. Для детальнішого аналізу причин 
відмови випускників-педагогів від подальшої діяльності з надання освітніх 
послуг потрібно провести ґрунтовні дослідження й соціологічні опитування 
широкого загалу респондентів. 
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Таблиця 4.1 
Попит і пропозиція педагогічних працівників за 2017–2019 рр. на регіональних офіційних ринках праці  

та потреба в них у розрізі «педагогічних» спеціальностей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Вінницька область 1216 1046 1,16 1244 3 385 305 440 80 31 40 
Волинська область 867 1215 0,71 1365 – 535 70 630 90 35 79 
Дніпропетровська область 1885 2349 0,80 2792 1 1300 151 885 275 180 58 
Донецька область 1032 1007 1,02 1123 1 585 36 315 105 81 73 
Житомирська область 1093 1468 0,74 1715 5 675 90 700 134 111 85 
Закарпатська область 405 894 0,45 1281 1 485 90 585 65 55 98 
Запорізька область 1717 2033 0,83 2894 1 1205 12 1450 130 96 78 
Івано-Франківська область 1704 1711 1,00 2763 1 1165 140 1205 130 112 99 
Кіровоградська область 945 833 1,13 985 5 405 40 410 60 65 27 
Київська область 737 1182 0,62 1388 1 580 66 570 90 81 19 
Місто Київ 426 3285 0,13 4426 5 2440 440 1130 260 151 454 
Луганська область 405 830 0,49 1056 – 420 65 450 65 56 99 
Львівська область 1356 2429 0,56 2962 1 705 400 1445 215 196 193 
Миколаївська область 951 1353 0,70 1566 1 795 60 520 110 80 86 
Одеська область 836 1800 0.46 2400 – 785 120 1195 190 110 160 
Полтавська область 972 1753 0,55 2336 1 970 125 950 135 155 135 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Рівненська область 1146 1901 0,66 2464 – 720 105 1475 149 15 112 
Сумська область 1132 1372 0,83 1742 2 580 110 830 135 85 71 
Тернопільська область 969 1485 0,65 1736 1 595 110 880 60 90 91 
Харківська область 1372 2579 0,53 2983 5 1225 27 1410 145 171 181 
Херсонська область 687 845 0,81 992 10 415 70 400 47 50 45 
Хмельницька область 1018 636 1,59 810 – 320 60 335 50 45 3 
Черкаська область 1153 1345 0,86 1526 1 605 60 715 85 60 55 
Чернівецька область 435 812 0,54 985 – 460 30 405 40 50 104 
Чернігівська область 884 1229 0,72 1430 – 615 75 590 65 85 62 
Україна 25 344 37 392 0,68 46 964 46 19 090 2857 19 920 2775 2246 2507 

 
Таблиця 4.2 

Розподіл попиту та пропозиції педагогічних працівників на офіційному ринку праці України у 2017–2019 рр.  
за освітніми ступенями 

Освітньо-
кваліфікаційний 

рівень / 
освітні ступені 

Середня 
чисельність 
безробітних 

(Чб), осіб 

Частка, % 

Середня 
кількість 
вакансій 
(Чв), од. 

Частка, % 

Коефіцієнт 
збалансованос

ті, 
Кзб = Чб : Чв 

Потреба в 
кадрах, осіб 

Частка, % 

Молодший спеціаліст 4922 19,4 7159 19,1 0,69 9855 21,0 

Бакалавр 6701 26,4 11 258 30,1 0,60 14 594 31,1 

Магістр 13721 54,2 18 975 50,8 0,72 22 515 47,9 

Разом 25 344 100,0 37 392 100,0 0,68 46 964 100,0 
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Таблиця 4.3 
Порівняння даних щодо попиту та пропозиції педагогічних кадрів на офіційному ринку праці України,  

обсягів їх випуску закладами вищої освіти за галуззю знань «01 Освіта/педагогіка», осіб 

Освітній 
ступінь / освітньо-
кваліфікаційний 

рівень 

Випуск ЗВО за роками 
Прогнозна 

потреба на ринку праці 2017 2018 2019 Середнє значення 

Молодший спеціаліст 9015 7982 7280 8092 9855 

Бакалавр 14 016 12 894 9753 12 221 14 594 

Магістр 20 680 21 618 20 295 20 864 22 515 

Разом 43 711 42 494 37 328 41 177 46 964 
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ВИСНОВКИ 
 

Україна знаходиться всередині глобалізаційних процесів, які здійснюють 
свій вплив на розвиток вітчизняного та європейського освітнього простору, 
характеризуються суттєвим посиленням академічної мобільності, міграційних 
процесів серед молоді. Українські ЗВО змушені підвищувати якість освітніх 
послуг, що надаються, підвищувати свою конкурентоспроможність. 

Основними країнами – конкурентами України на ринку освітніх послуг для 
іноземних студентів можна вважати Китай, Філіппіни, Румунію, Молдову, 
Казахстан. Більшість із них є членами Болонського процесу, що зумовлює 
наявність у національній системі вищої освіти таких програм навчання, як 
бакалавр (4 роки навчання), магістр (1,5–2 роки) та PhD (3 роки навчання). 
Провідні ЗВО всіх країн представлені в системі міжнародних рейтингів, зокрема 
частка китайських університетів є найбільшою, молдовських – найменшою.  
Система вищої освіти вказаних країн складається як із державних, так і 
приватних університетів, причому частка останніх є більшою. Крім рідної мови 
викладання, в переважній частині країн є можливість отримувати освітні послуги 
міжнародною (англійською) мовою, на глобальному ринку освітніх послуг також 
доступна російська та інші мови. Іноземним студентам надається можливість 
проходити навчання на підготовчому відділенні, де вони вивчають мову країни, 
якою надалі проводитиметься основне навчання.  

Найбільше іноземних студентів налічується в Китаї (майже 500 тис. осіб), 
найменше – в Молдові. Щодо країн походження слід зауважити, що переважна 
частина таких студентів є громадянами країн Азії, Африки, Близького Сходу  
та пострадянського простору, в окремих випадках – із діаспори. 
Найпопулярнішими спеціальностями серед іноземних студентів у цих країнах є: 
медицина, бізнес-освіта, технічні, інженерні й природничі науки, останнім часом 
– також IT-спеціальності. Підкреслимо, що конкурентною перевагою китайської 
освітньої системи є можливість для студентів-медиків з-за кордону навчатися в 
інтернатурі та проходити стажування. Крім того, в КНР іноземні студенти, які 
попередньо здобували академічну підготовку в інших країнах, можуть отримати 
й практичну підготовку. 

Як правило, для здобуття вищої освіти іноземні студенти обирають ЗВО за 
результатами міжнародних рейтингів, освітніх порталів та інформаційних 
центрів, які можуть працювати при посольствах чи консульствах. Важливим 
фактором вибору є визнання закордонного диплому у рідній країні студента-
іноземця. Витрати на рік навчання для іноземних студентів у цих країнах 
варіюються залежно від спеціальності та географічного розміщення ЗВО і в 
середньому становлять від 3 до 5 тис. дол. Крім цього, витрати, пов’язані із 
проживанням, є порівняно невисокими, у більшості випадків студентам 
надається кімната у гуртожитку, де більш комфортні кімнати для проживання, 
порівняно з вітчизняними студентами. 

Наявність вітчизняних ЗВО в системі міжнародних рейтингів свідчить про 
те, що Україна та її система освіти представлена у світовому освітньому 
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просторі, освітні послуги користуються певним попитом серед іноземних 
студентів. Проте для подальшого розвитку міжнародного напрямку української 
освіти потрібні певні корективи. Зокрема, наразі необхідно докласти додаткових 
зусиль щодо розвитку мережі «університетських агентів», які надаватимуть такі 
послуги для іноземних громадян. Має бути посилена взаємодія Міністерства 
освіти і науки України й дипломатичних установ щодо зменшення термінів 
розгляду документів потенційних іноземних студентів, спрощення й полегшення 
обов’язкових процедур. 

 
У міжнародній практиці оцінювання якості надання освітніх послуг 

продовжують формуватися різноманітні методологічні підходи. 
Зокрема, якість освіти пов’язується з впливом навчання на зміни 

особистості: навчання здійснює такі перетворення у тих, хто навчається, що 
останні отримують переваги в майбутньому дорослому житті, а очікування 
їхньої сім’ї, ближнього оточення і суспільства справджуються. Для вивчення 
якості освіти пропонується встановити наявність зв’язку результатів діяльності 
особи в дорослому житті з впливом на неї вищої освіти. Зокрема такий зв’язок 
можна ідентифікувати з використанням ІТ-технологій, що дають  можливість 
шляхом співставлення адміністративних даних в державних базах даних 
встановити освітні траєкторії «успішних у суспільстві осіб».  Це дає інструмент 
проведення моніторингу якості освіти окремих ЗВО і відповідного прийняття 
обґрунтованих управлінських рішень на різних рівнях. 

Інші підходи орієнтуються на цільові показники, досягнення котрих має 
забезпечити підвищення якості освітніх послуг, показники можуть вибиратися з 
таких індикаторів:  

а) показники освітньої діяльності: кількісні та якісні характеристики 
акредитованих освітніх програм у ЗВО; кадрове забезпечення освітньої 
діяльності, зокрема оцінка наявності науково-педагогічних працівників, що 
мають визначену освітню та/або професійну кваліфікацію з урахуванням 
спеціалізації ЗВО, оцінка чисельності викладачів, котрі проходять 
навчання / підвищення кваліфікації; кількість студентів, які навчаються у ЗВО, 
за відповідними освітніми програмами; оцінка навантаження студентів на одного 
викладача ЗВО; порядок атестації студентів та оцінка її успішності; рівень 
працевлаштування випускників, зокрема за фахом / регульованою професією; 
оцінка дотримання академічної доброчесності у ЗВО, передусім щодо кількісних 
показників наявності/відсутності плагіату в дипломних роботах;  

б) показники науково-інноваційної діяльності: наукова новизна отриманих 
ЗВО результатів та їх практична цінність для суспільства й економіки (кількість 
патентів, авторських прав, актів упровадження тощо); інтеграція наукової 
(науково-технічної) діяльності ЗВО у світовий освітньо-науковий простір, 
зокрема участь у проектах Еразмус+ (число проєктів, грантів, що реалізуються 
ЗВО); оцінка наукового потенціалу ЗВО (чисельність штатних науково-
педагогічних працівників (НПП); чисельність докторів наук у складі НПП за 
науковим напрямом; чисельність кандидатів наук у складі НПП; чисельність 
штатних наукових працівників науково-дослідних частин, секторів та інших 
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науково-дослідних підрозділів (НДП); чисельність аспірантів; чисельність 
докторантів; чисельність докторів у складі НДП; чисельність кандидатів наук у 
складі НДП; чисельність молодих учених); оцінка результативності ЗВО 
(кількість захищених кандидатських, докторських дисертацій працівниками 
ЗВО; чисельність молодих учених, які є виконавцями наукових робіт і науково-
технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за кошти загального 
та/або спеціального фондів державного бюджету; кількість наукових видань 
(журналів), засновником (співзасновником) котрих є ЗВО та які індексуються в 
наукометричних базах даних;  

в) показники соціально-економічної й фінансово-господарської діяльності: 
темпи зростання обсягу фінансування ЗВО за рахунок державного бюджету 
України відповідно до формули розподілу; темпи зростання обсягу фінансування 
ЗВО за рахунок надання платних освітніх послуг; темпи зростання обсягу 
фінансування ЗВО за рахунок здійснення фінансово-господарської діяльності; 
темпи зростання обсягу фінансування ЗВО за рахунок усіх джерел фінансування; 
частка вартості освітніх послуг, що є результатом освітньої діяльності ЗВО, в 
загальному обсязі фінансування; частка надходжень від фінансово-
господарської діяльності в загальному обсязі фінансування; розрахункова 
вартість навчання одного студента в розрізі освітніх рівнів за кожною галуззю 
знань, спеціальністю, видом економічної діяльності, формою навчання (денна, 
вечірня, заочна); зростання обсягів капітальних видатків (будівництво, 
реконструкція та ремонт приміщень науково-освітнього й побутового 
призначення (аудиторії, лабораторії, гуртожитки тощо); темпи зростання витрат 
на оплату праці та соціальне забезпечення НПП і студентів. 

Обґрунтованим, на нашу думку, є застосування спільної системи 
показників та її невеликої варіативної частини (індивідуального підходу до 
кожного ЗВО, враховуючи особливості його функціонування). Це важливо в 
контексті об’єктивної потреби в реформуванні – скорочення/перепрофілювання 
частини ЗВО. 

Міжнародний досвід оцінювання кадрових потреб для національної 
економіки базується на ідеї визначення невідповідності попиту й пропозиції на 
ринках праці. Проведений огляд літератури свідчить про те, що в перехідних 
умовах окремі елементи цих методів можуть бути використані, але при 
прогнозуванні кадрових потреб варто застосовувати не один окремо взятий 
метод, а їх сукупність. Кожен із розглянутих в огляді десяти методів дає уявлення 
про певні аспекти складного питання невідповідності попиту на кваліфіковані 
кадри їх пропозиції. Таким чином, лише комбінування та порівняння результатів 
різних методів допоможе висвітлити необхідну для прогнозу кількість 
відповідних аспектів. Слід також зауважити, що велика частина наведених у 
огляді методів є досить витратними та зорієнтовані на щорічне отримання 
достовірних даних про зайнятість у професійному розрізі, між тим в Україні така 
інформація не збирається. 

Огляд вітчизняного досвіду прогнозування потреби в кадрах показав, що 
проведення прогнозування кадрових потреб у фахівцях за теперішніх умов має 
ряд обмежень через брак фінансування, відсутність багатьох необхідних 
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офіційних даних, наприклад про попит роботодавців на навички працівників 
тощо. В перехідний період (до моменту запровадження в Україні європейської 
моделі прогнозування кадрових потреб) найприйнятнішим видається авторський 
емпіричний підхід щодо визначення відповідності обсягів і професійно-
кваліфікаційної структури підготовки кадрів у закладах освіти потребам ринку 
праці в регіональному розрізі. 

Як зазначалося вище, цей підхід використовує доступні інформаційні 
ресурси (дані МОН, Державної служби зайнятості) та чинні, а не майбутні, 
стандартизовані системи. В ньому визначається надлишковість кадрів на 
офіційному ринку праці (відношення чисельності незайнятих до кількості 
вакансій) за професіями, приналежними до певних спеціальностей, за останніх 
п’ять років, що передують прогнозному року. Ця статистика доступна із джерел 
Державної служби зайнятості в регіональному розрізі. Надалі здійснюється 
групування цих співвідношень за шкалами дефіцитності, збалансованості й 
істотного «перевиробництва» кадрів. Після цього виконуються розрахунки 
потреби в підготовці фахівців за визначеними спеціальностями на офіційному та 
повному ринках праці (із застосуванням коригувальних коефіцієнтів). Реалізація 
відповідного прогнозування потребує щорічного оновлення розрахунків шляхом 
включення даних останнього календарного року. 

Проведено прогнозування величини додаткових кадрових потреб закладів 
загальної середньої освіти в педагогічних працівниках на середньостроковий 
період (2020/2021–2022/2023 н. рр.) двома методами: оцінки за збалансованістю 
ринку праці та оцінки за демографічною й освітньою статистикою. 

Прогнозна оцінка щорічної потреби в педагогічних працівниках для 
України на найближчі роки методом вивчення збалансованості ринку праці 
становить: 

- за спеціальністю 014 «Середня освіта (за предметними 
спеціальностями)» – 19,9 тис. осіб; 

- за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта» – 19,1 тис. осіб; 
- за спеціальністю 013 «Початкова освіта» – 2,9 тис. осіб; 
- за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта» – 2,8 тис. осіб; 
- за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» – 2,2 тис. осіб. 
Прогнозна оцінка щорічної потреби в педагогічних працівниках протягом 

2020/2021–2022/2023 н. рр. для України загалом методом оцінки за 
демографічною та освітньою статистикою дає величину в середньому 15,1 тис. 
учителів-предметників. Отримані двома методами величини щодо спеціальності 
014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)» є порівнянними, 
враховуючи те, що до складу педагогічних працівників, окрім учителів-
предметників, входять такі категорії, як директори, заступники директорів, 
практичні психологи, соціальні педагоги, асистенти в інклюзивних класах, 
вихователі, котрі не викладають предмети в закладах, учителі в логопедичних 
пунктах, педагоги-організатори в закладах і класах для дітей із особливими 
освітніми потребами та ін. 
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Обома методами здійснений детальний розрахунок кадрової потреби для 
ЗЗСО в регіональному розрізі для всіх областей та міста Києва, що доводить 
достовірність та достатню обґрунтованість прогнозних розрахунків.  

Виконано співставлення прогнозних обсягів фахівців для забезпечення 
кадрової потреби закладів загальної середньої освіти й обсягів їх випуску ЗВО за 
галуззю знань 01 «Освіта/педагогіка». Показано, що ці обсяги є порівнянними, 
хоча й необхідне коригування в розрізі педагогічних спеціальностей. 

Водночас дослідження з оцінки частки випускників ЗВО з педагогічних 
спеціальностей, які «доходять» до профільного місця роботи, засвідчило, що ця 
частка не перевищує однієї п’ятої (близько 20 %). Отже, за наявного статус-кво 
кадрове забезпечення в необхідних прогнозних обсягах не можливе. 

Причини такої ситуації як фінансові (низький рівень оплати праці, 
відсутність значних соціальних пакетів і преференцій тощо), так і загальні 
(відплив молоді за кордон та ін.) та морально-етичні (складні умови праці 
педагогів, падіння престижності роботи на посадах вчителів і вихователів тощо). 

Для виправлення ситуації необхідно розробити комплекс урядових заходів 
для підвищення престижності праці учителя як ключової ланки забезпечення 
якісної освіти в Україні. 

Перспективним напрямом подальших досліджень у сфері прогнозування 
кадрового забезпечення закладів загальної середньої освіти є вивчення 
можливостей застосування економіко-математичних методів для сценарних 
розрахунків та їх експериментальна перевірка на рівні держави й регіонів. 
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ДОДАТКИ 
Додаток 1 

Чисельність іноземних студентів в Україні у 2018/2019 н. р. 
(за країнами походження) 

Країна Кількість  Країна Кількість 
Австралія 10  Ємен 221 
Австрія 13  Замбія 147 

Азербайджан 6228  Зімбабве 326 
Албанія 1  Ізраїль 2460 
Алжир 730  Індія 14958 
Ангола 231  Ірак 981 

Аргентина 3  Іран 1852 
Афганістан 81  Ірландія 19 
Бангладеш 207  Ісландія 1 

Бахрейн 5  Іспанія 32 
Бельгія 5  Італія 27 
Бенін 4  Йорданія 2207 

Білорусь 436  Казахстан 83 
Болгарія 295  Камерун 463 
Болівія 1  Канада 49 

Ботсвана 7  Катар 1 
Бразилія 25  Кенія 124 

Буркіна-Фасо 16  Киргизстан 31 
В’єтнам 196  Китай 2721 

Венесуела 1  Кіпр 11 
Вірменія 253  Кірибаті 1 

Габон 141  Колумбія 16 
Гаїті 1  Поморські Острови 38 

Гамбія 86  Конго 314 
Гана 1665  КНДР 7 

Гвінея 96  Королівство Есватіні 58 
Гвінея-Бісау 2  Кот-д’Івуар 161 

Греція 61  Куба 1 
Грузія 2397  Кувейт 66 
Гуам 1  Латвія 23 
Данія 11  Лесото 3 

Демократична Республіка 
Конго 265  Литва 93 

Джибуті 1  Ліберія 54 
Домініка 4  Ліван 1070 
Еквадор 617  Лівія 746 

Маврикій 5  Сенегал 28 
Мавританія 42  Сирія 626 
Мадагаскар 13  Сінгапур 2 

Малаві 9  Словаччина 50 
Малайзія 2  Словенія 4 

Малі 14  Сомалі 45 
Мальдіви 61  Сполучене Королівство 102 
Марокко 7390  Сполучені Штати Америки 367 

Маршаллові Острови 1  Судан 332 
Мексика 10  Сьєрра-Леоне 60 
Мозамбік 10  Таджикистан 206 
Молдова 667  Таїланд 1 
Монако 2  Танзанія 110 
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Країна Кількість  Країна Кількість 
Монголія 74  Того 1 
Намібія 237  Тувалу 2 
Непал 14  Туніс 774 
Нігер 4  Туреччина 3254 

Нігерія 3552  Туркменістан 5033 
Нідерланди 8  Уганда 26 
Нікарагуа 1  Угорщина 14 
Німеччина 144  Узбекистан 1892 

Нова Зеландія 1  Філіппіни 5 
Норвегія 13  Фінляндія 61 

ОАЕ 25  Франція 31 
Оман 1  Хорватія 3 

о. Тайвань, КНР 14  Центральноафриканська 
Республіка 1 

Пакистан 338  Чад 1 
Палестина 606  Чехія 18 

Перу 6  Чорногорія 1 
ПАР 43  Швейцарія 6 

Північні Маріанські Острови 1  Швеція 53 
Польща 735  Шрі-Ланка 19 

Португалія 13  Ямайка 21 
Корея 84  Японія 35 

Північна Македонія 10  Гонконг, КНР 1 
Сербія 9  Саудівська Аравія 21 

Реюньйон 1  Румунія 10 
Росія 1300  Осіб без громадянства 86 Руанда 29  
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Додаток 2 
Чисельність іноземних студентів у ТОП-100 ЗВО України у 2018/2019 н. р., осіб 

Номер закладу в 
рейтингу за 
загальною 
кількістю 
іноземних 
студентів 

Назва закладу 

Кількість іноземних студентів 

основного навчання 
підготовчого 

відділення 
післядипломної 

освіти 
за академічною 

мобільністю 
аспірантура, 

докторантура 
загальна 

1 Харківський національний медичний університет 4341 90 1 0 0 4432 
2 Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 4194 159 1 0 9 4363 
3 Одеський національний медичний університет 3683 45 45 0 7 3780 
4 Національний медичний університет імені О. О. Богомольця 3359 102 126 0 14 3601 
5 Запорізький державний медичний університет 2474 142 47 0 2 2665 

6 Державний заклад «Дніпропетровська медична академія 
Міністерства охорони здоров’я України» 2033 262 145 0 3 2443 

7 Вінницький національний медичний університет імені 
М. І. Пирогова 2218 0 57 0 1 2276 

8 Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад 
«Міжрегіональна академія управління персоналом» 1876 174 0 0 29 2079 

9 
Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський 
державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського 
Міністерства охорони здоров’я України» 

1992 47 11 0 0 2050 

10 Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський 
державний медичний університет» 1688 12 21 0 2 1723 

11 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 1279 266 15 0 31 1591 
12 Сумський державний університет 1458 52 64 0 14 1588 

13 Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський 
національний університет» 1530 5 26 0 0 1561 

14 Національний фармацевтичний університет 1474 70 0 2 0 1546 
15 Українська медична стоматологічна академія 1340 99 51 0 2 1492 

16 Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський 
національний медичний університет» 1393 23 10 0 2 1428 

17 Львівський національний медичний університет імені Данила 
Галицького 1151 45 28 0 0 1224 

18 Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут» 986 155 2 0 15 1158 

19 Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпровський 
медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини» 1117 0 0 0 0 1117 

20 Донецький національний медичний університет 1040 2 2 0 0 1044 

21 Національний університет кораблебудування імені адмірала 
Макарова 1007 5 0 0 0 1012 

22 Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця 804 164 12 0 8 988 

23 Харківський національний університет радіоелектроніки 717 214 0 2 10 943 
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Номер закладу в 
рейтингу за 
загальною 
кількістю 
іноземних 
студентів 

Назва закладу 

Кількість іноземних студентів 

основного навчання 
підготовчого 

відділення 
післядипломної 

освіти 
за академічною 

мобільністю 
аспірантура, 

докторантура 
загальна 

24 Приватний вищий навчальний заклад «Київський медичний 
університет» 846 71 3 0 0 920 

25 Національний авіаційний університет 776 142 0 0 0 918 

26 Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний інститут» 768 112 0 0 1 881 

27 Міжнародний гуманітарний університет 793 45 0 0 0 838 
28 Одеський національний політехнічний університет 382 257 4 0 4 647 

29 Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права 
«КРОК» 393 171 0 0 0 564 

30 Український державний університет залізничного транспорту 448 100 0 0 0 548 
31 Київський національний університет будівництва і архітектури 444 84 0 0 8 536 

32 Харківський національний університет будівництва та 
архітектури 450 49 0 0 2 501 

33 Державний заклад «Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 396 59 8 0 32 495 

34 Приватний вищий навчальний заклад «Європейський 
університет» 375 114 0 0 0 489 

35 Київський національний університет технологій та дизайну 440 29 0 0 3 472 
36 Сумський національний аграрний університет 359 64 0 0 49 472 
37 Харківський національний автомобільно-дорожній університет 410 39 0 1 0 450 
38 Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 286 66 0 0 95 447 
39 Льотна академія Національного авіаційного університету 362 7 67 0 1 437 

40 Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 317 108 0 0 6 431 

41 Харківський національний університет міського господарства 
імені О. М. Бекетова 329 49 1 0 6 385 

42 Національний транспортний університет 379 0 0 0 0 379 
43 Одеська державна академія будівництва та архітектури 314 60 0 0 1 375 
44 Одеський державний екологічний університет 351 18 0 0 3 372 

45 Полтавський національний технічний університет імені Юрія 
Кондратюка 328 28 0 0 1 357 

46 Сумський державний педагогічний університет імені 
А. С. Макаренка 330 19 0 0 7 356 

47 Київський національний лінгвістичний університет 228 126 0 0 0 354 

48 Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі» 204 142 0 0 0 346 



158 

Номер закладу в 
рейтингу за 
загальною 
кількістю 
іноземних 
студентів 

Назва закладу 

Кількість іноземних студентів 

основного навчання 
підготовчого 

відділення 
післядипломної 

освіти 
за академічною 

мобільністю 
аспірантура, 

докторантура 
загальна 

49 
Вищий навчальний заклад «Східноєвропейський університет 
економіки і менеджменту» (у формі товариства з обмеженою 
відповідальністю) 

328 0 0 0 0 328 

50 Харківська медична академія післядипломної освіти 0 0 323 0 5 328 

51 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і 
газу 286 37 0 0 2 325 

52 Харківський національний університет внутрішніх справ 305 19 0 0 0 324 

53 Тернопільський національний технічний університет імені Івана 
Пулюя 272 10 40 0 1 323 

54 Державний університет інфраструктури та технологій 303 18 0 0 0 321 

55 Харківський національний педагогічний університет імені 
Г. С. Сковороди 254 30 0 0 30 314 

56 Уманський державний педагогічний університет імені Павла 
Тичини 288 14 0 0 0 302 

57 Харківський державний університет харчування та торгівлі 148 143 0 0 4 295 
58 Одеський національний морський університет 226 60 0 0 0 286 
59 Одеська національна академія зв’язку імені О. С. Попова 169 107 0 0 0 276 

60 Приватний вищий навчальний заклад-інститут «Українсько-
американський університет Конкордія» 108 163 0 0 0 271 

61 Національна медична академія післядипломної освіти імені 
П. Л. Шулика 0 0 255 0 9 264 

62 Національна металургійна академія України 219 35 0 0 3 257 

63 Харківський інститут фінансів Київського національного 
торговельно-економічного університету 144 97 0 0 0 241 

64 Національний університет «Львівська політехніка» 227 0 0 0 3 230 
65 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 194 35 0 0 0 229 
66 Національна академія статистики, обліку та аудиту 127 85 0 0 10 222 

67 Державний заклад «Луганський державний медичний 
університет» 198 10 11 0 0 219 

68 Одеська національна академія харчових технологій 105 109 0 0 2 216 
69 Київський національний торговельно-економічний університет 155 57 0 0 1 213 
70 Одеський державний аграрний університет 48 163 0 0 0 211 

71 Харківський національний технічний університет сільського 
господарства імені Петра Василенка 188 15 0 0 4 207 

72 Тернопільський національний економічний університет 184 19 0 0 1 204 

73 Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародна академія 
екології та медицини» 159 44 1 0 0 204 
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Номер закладу в 
рейтингу за 
загальною 
кількістю 
іноземних 
студентів 
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мобільністю 
аспірантура, 

докторантура 
загальна 

74 Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна 
академія будівництва та архітектури» 127 63 0 0 2 192 

75 Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової 155 0 0 0 32 187 

76 Національний університет водного господарства та 
природокористування 116 62 0 0 8 186 

77 Державний заклад «Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка» 182 0 0 0 6 188 

78 Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 120 58 0 0 3 181 

79 Черкаський державний технологічний університет 147 31 0 0 0 178 
80 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 140 30 0 0 5 175 
81 Національний університет цивільного захисту України 173 0 0 0 0 173 
82 Чорноморський національний університет імені Петра Могили 159 0 0 0 2 161 

83 Харківський національний університет Повітряних Сил імені 
Івана Кожедуба 123 35 0 0 0 158 

84 Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» 117 40 0 0 1 158 
85 Національний університет «Одеська морська академія» 136 15 0 0 0 151 
86 Львівський національний університет імені Івана Франка 67 54 9 11 4 145 
87 Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля» 129 22 0 0 1 152 
88 Маріупольський державний університет 104 40 0 0 0 144 
89 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 139 0 0 0 0 139 
90 Вінницький національний технічний університет 135 0 0 0 4 139 
91 Українська інженерно-педагогічна академія 119 13 0 0 2 134 
92 Білоцерківський національний аграрний університет 75 56 0 0 3 134 
93 Академія праці, соціальних відносин і туризму 131 0 0 0 0 131 
94 Національна музична академія України імені П. І. Чайковського 121 0 0 0 6 127 

95 Приватний заклад вищої освіти «Київський міжнародний 
університет» 114 11 0 0 2 127 

96 Єреванський навчально-науковий інститут Тернопільського 
національного економічного університету 126 0 0 0 0 126 

97 Національний університет «Одеська юридична академія» 125 0 0 0 1 126 

98 Державний вищий навчальний заклад «Криворізький 
національний університет» 72 49 0 0 2 123 

99 Харківська державна зооветеринарна академія 103 18 0 0 0 121 
100 Національний університет фізичного виховання і спорту України 70 24 0 0 22 116 
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Додаток 3 
Легалізація документів про освіту в ТОП-20 країнах за походженням іноземних студентів в Україні 

№ 
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Л
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1 Індія A ЛНП A A A A A A КЛ 
2 Марокко A А A A A A A A КЛ 
3 Азербайджан A ЛНП A A A A A A КЛ 
4 Туркменістан  НПДЗ** ЛНП A A ЛНП КЛ ЛНП ЛНП КЛ 
5 Нігерія КЛ КЛ A A КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ 
6 Єгипет КЛ ЛНП A A КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ 
7 Туреччина A A A A A A A A КЛ 
8 Китай КЛ ЛНП A A КЛ КЛ ЛНП КЛ КЛ 
9 Ізраїль A А A A A A A A КЛ 
10 Грузія A ЛНП A A A A A A КЛ 
11 Йорданія  КЛ КЛ A A КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ 
12 Узбекистан НПДЗ** ЛНП A A ЛНП КЛ ЛНП ЛНП КЛ 
13 Іран КЛ ЛНП A A КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ 
14 Гана КЛ КЛ A A КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ 
15 Росія A ЛНП A A A A A A КЛ 
16 Ліван КЛ КЛ A A КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ 
17 Ірак КЛ ЛНП A A КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ 
18 Туніс КЛ ЛНП A A A A A КЛ КЛ 
19 Лівія КЛ КЛ A A КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ 
20 Польща A ЛНП A ЛНП A A A A КЛ 

Примітка. А – апостиль, КЛ – консульська легалізація, ЛНП – легалізація не потрібна, НПДЗ – не потребують додаткового засвідчення. 
* За даними Національного інформаційного центру РФ із питань визнання освіти та (або) кваліфікації вчених ступенів і звань, отриманих в 
іноземній державі (URL: https://nic.gov.ru/proc/lega?fbclid=IwAROgtJngJng0En6NjPU-MXtLOH6nfdTftePNN4OtPloYYaATK5Ur8fQZ8yYuvM). 
** Відповідно до наказу МОН від 01.11.2013 № 1541 потребують, а за інформацією на вебсайті ДП «Інформаційно-іміджевий центр» – ні.


