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The article is aimed at developing a theoretical and methodical approach to assessing the demand for higher education in Ukraine. Educational qualification levels, 
characterized by a specific range of information users, are analyzed. Accordingly, it is natural for every user to form a certain information environment, which can 
be useful and interesting for one level, but not in demand for another. Therefore, when learning environment coordinators develop a communication strategy, it is 
necessary to clearly understand, which level it is designed for. Thus, the issue of establishing a classification of learning environment coordinators, who will provide 
training for education seekers at different levels, is relevant. It is noted that the concept of demand for higher education should be differentiated between the 
demand in society and the demand among i education seekers. The choice of “fashionable” specialties without taking into account the needs of the labor market 
leads to increase in the disparity of the workload per vacancy for certain professional groups. In order to quantify the demand for higher education, it is proposed 
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Статтю присвячено розробці теоретико-методичного підходу до оцінки затребуваності вищої освіти в Україні. Проаналізовано освітньо-
кваліфікаційні рівні, які характеризуються специфічним колом користувачів інформації. Відповідно для кожного користувача є закономірним 
формування певного інформаційного середовища, яке може бути корисним і цікавим для одного рівня, проте взагалі не затребуваним для 
іншого. Тому, розробляючи комунікаційну стратегію суб’єктами освітнього середовища, потрібно чітко усвідомлювати, для якого рівня вони 
будуть її формувати. А тому актуальним постає питання встановлення класифікації суб’єктів освітнього середовища, які забезпечувати-
муть підготовку здобувачів на різному рівні. Зазначено, що поняття затребуваності вищої освіти у суспільстві необхідно виокремлювати 
від затребуваності вищої освіти у здобувачів. Обрання здобувачами «модних» спеціальностей без урахування потреб ринку праці призводить 
до збільшення диспропорцій навантаження на одну вакансію за окремими професійними групами. Для того щоб надати кількісну оцінку за-
требуваності вищої освіти, запропоновано використовувати коефіцієнт затребуваності вищої освіти в суспільстві (КЗВО). Необхідність 
урахування множини чинників на затребуваність вищої освіти у суспільстві обумовила вибір інтегрального методу, який зазвичай застосову-
ють для виміру впливу показників у мультиплікативних, індексних, адитивно-індексних моделях. Запропоновані коефіцієнти, на нашу думку, 
стануть важливими для закладів вищої освіти (ЗВО) в частині формування комунікаційної стратегії на коротко- та довгострокову пер-
спективи. Важливість таких коефіцієнтів можна пояснити тим, що закономірності та тенденції, виявлені під час дослідження їх динаміки, 
можуть слугувати інформаційним полем для служби менеджменту ЗВО під час прийняття рішень щодо окреслення ключових аспектів під час 
розробки нової або вдосконалення діючої комунікаційної стратегії. Принциповими відмінностями запропонованих коефіцієнтів є урахування 
не лише динаміки зміни ринку праці та можливості працевлаштування, а й економічна обґрунтованість витрат на навчання із розрахунком 
перспектив окупності отриманої вищої освіти.
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to use the coefficient of demand for higher education in society (CDHES). Necessity to take into account many factors influencing the demand for higher education 
in society has led us to choosing an integrated method, which is normally used to measure the impact of factors in multiplicative, index, additive index models. The 
coefficients suggested, in our opinion, will be important for higher education institutions (HEIs) wishing to develop a communication strategy for both the short and 
long term. The importance of such coefficients can be explained by the fact that the patterns and trends identified during the study of their dynamics can serve as 
an information field for the HEI management service when outlining key aspects in developing a new communication strategy or improving the existing one. The 
fundamental difference between the proposed coefficients and the already existing ones lies in the fact that the former take into account not only the dynamics of 
the labor market and employment opportunities, but also the economic feasibility of education costs, and calculation of the payback prospects of receiving higher 
education.
Keywords: higher education, demand, methodical approach, assessment, strategy, higher education institution.
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Вступ. Протягом останніх століть спостерігалося 
значне зростання науково-технічного прогресу, індустріа-
лізація економіки, підняття на новий рівень культурного 
розвитку населення, розвиток промисловості та торгівлі. 
Все це досягнуто значною мірою за рахунок того, що з кож-
ним десятиліттям зростав рівень освіченості населення, 
підвищувалася кваліфікація працівників і фахівців. Неаби-
яке значення для цього мав і той факт, що суспільство все 
більше розуміло необхідність створення та розвитку освіт-
ніх закладів різних рівнів і спеціалізації. Усвідомлення того, 
що «освічена нація» – це запорука соціально-економічного 
розвитку країни, пронизало усі верстви та прошарки насе-
лення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
затребуваності вищої освіти в Україні розглядалися багать-
ма вченими, представниками різних наукових шкіл. Серед 
них необхідно виділити таких авторів: І. Грищенко [1],  
Н. Захарченко [2], Г. Почєпцов [3], В. Трайнєв [4], А. Чіча-
новський [5].

Але ряд питань щодо оцінювання затребуваності ви-
щої освіті в Україні залишаються не вирішеними та потре-
бують детального опрацювання.

Метою дослідження є розробка теоретико-
методичного підходу до оцінки затребуваності вищої осві-
ти в Україні.

Виклад основних матеріалів дослідження. Ще у 
1802 р. в Україні зафункціонувало Міністерство народної 
освіти, яке у 1803 р. прийняло «Попередні правила народ-
ної освіти», а у 1804 р. затвердило статут навчальних закла-
дів. Так, в Україні розпочали свою діяльність чотири типи 

шкіл: парафіяльні, повітові, губернські (гімназії), універси-
тети [6].

Відповідно до резолюції 36-ї Генеральної конферен-
ції країн – членів ЮНЕСКО у 2011 р. затверджено онов-
лену версію Міжнародної стандартної класифікації освіти 
(МСКО) [7]. МСКО як частина міжнародної системи еко-
номічних і соціальних класифікацій ООН є еталонною 
класифікацією, що слугує організації та упорядкуванню 
освітніх програм і відповідних кваліфікацій за рівнями та 
галузями освіти і є результатом погодження та затвердже-
ним від імені 195 країн – членів ЮНЕСКО [8]. Вона роз-
роблена ЮНЕСКО як всеохоплюючий статистичний опис 
національних систем освіти та методології для оцінки наці-
ональних систем освіти порівняно з зіставними міжнарод-
ними рівнями. Основною одиницею класифікації МСКО є 
освітня програма. Крім того, МСКО класифікує програми 
за галузями знань, орієнтацією та призначенням програ-
ми  [9]. 

У зв’язку з цим освітнє середовище України на поча-
ток 2020–2021 навчального року представлено дев’ятьма 
рівнями (табл. 1).

Кожен із зазначених освітньо-кваліфікаційних рівнів 
характеризується специфічним колом користувачів інфор-
мації. Відповідно, для кожного користувача є закономір-
ним формування певного інформаційного середовища, яке 
може бути корисним і цікавим для одного рівня, проте вза-
галі не затребуваним для іншого. Тому, розробляючи ко-
мунікаційну стратегію суб’єктами освітнього середовища, 
потрібно чітко усвідомлювати, для якого рівня вони будуть 
її формувати. А тому актуальним постає питання встанов-
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лення класифікації суб’єктів освітнього середовища, які за-
безпечуватимуть підготовку здобувачів на різному рівні.

Варто зазначити, що підготовку здобувачів кожного 
рівня за Міжнародною стандартною класифікацією освіти 
2011 (МСКО) забезпечують відповідні заклади освіти, які в 
Україні представлені чотирма видами (табл. 2).

Як видно з табл. 2, заклади вищої освіти є не просто 
важливим суб’єктом ринку освітніх послуг, а й забезпечу-
ють підготовку фахівців на чотирьох рівнях відповідно до 
МСКО. Це є свідченням того, що їх контрагентами є особи 
різного віку, різного соціального статусу, з різними цілями 
та вподобанням. А тому це ставить перед ЗВО нові викли-
ки у формуванні стратегії управління комунікаціями, адже 
саме комунікація є тим важливим інструментом, який за-
безпечує формування у потенційних клієнтів (здобувачів 
освіти) певного інформаційного середовища про той чи 
інший ЗВО. 

Формуючи власне інформаційне середовище, потен-
ційний здобувач освіти на сьогодні має змогу отримати різ-
носторонню інформацію з різних джерел. Це пояснюється 
тим, що і здобувачі, і ЗВО перебувають у соціумі, яке живе 
в епоху тотального панування соціальних мереж, а також 
наявності різнопланових веб-ресурсів для розміщення та 
поширення інформації. Також потрібно усвідомлювати те, 
що в Україні кількість ЗВО досить велика (рис. 1), що ство-
рює неабияку конкуренцію на ринку.

 Так, за даними рис. 1 можна зазначити, що серед 
закладів вищої освіти існує досить жорстка конкуренція, 

Таблиця 1

Таблиця зіставлення освітніх рівнів за Міжнародною стандартною класифікацією освіти МСКО 2011  
з національними освітніми програми [10]

Назва освітнього 
рівня за МСКО

Код освітнього 
рівня за МСКО

Тривалість 
навчання

Назва національних освітніх ступенів,  
освітньо-кваліфікаційних рівнів 

дошкільна освіта 0 4 роки вихованці закладів дошкільної освіти

початкова освіта 1 4 роки учні 1–4 класів денних закладів загальної середньої освіти, які здо-
бувають початкову освіту  

перший етап  
середньої освіти 2 5 років учні 5–9 класів денних і вечірніх закладів загальної середньої осві-

ти, які здобувають базову середню освіту 

другий етап  
середньої освіти 3 2 (3) роки

учні 10–11 (12) класів денних і 10–16 класів вечірніх закладів 
загальної середньої освіти, учні (слухачі) закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти, які здобувають повну загальну серед-
ню освіту 

післясередня  
не вища освіта 4 2 роки учні (слухачі) закладів пофесійної (професійно-технічної) освіти, які 

здобувають пофесійну (професійно-технічну) освіту

короткий цикл  
вищої освіти 5 2 роки

Студенти закладів вищої освіти, які здобувають ступінь вищої освіти 
«молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційний рівень «мо-
лодший спеціаліст»

Бакалаврат 
або його еквівалент 6 4 роки Студенти закладів вищої освіти, які здобувають ступінь вищої освіти 

«Бакалавр» 

магістратура  
або її еквівалент 7 2 роки Студенти закладів вищої освіти, які здобувають ступінь вищої освіти 

«магістр» або освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»

докторантура  
або її еквівалент 8 4 роки Здобувачі наукового ступеня вищої освіти «доктор філософії» та 

«доктор наук»

яку можна умовно вивести у дві площини. Перша площи-
на  – це інші заклади вищої освіти, яких в Україні станом 
на 2019–2020 навчальний рік нараховувалося 619 установ. 
Це, звичайно, на 45 ЗВО менше, ніж у 2014–2015 навчаль-
ному році, проте все одно їх кількість є достатньою, щоб 
створювати жорстке конкурентне середовище за кожного 
абітурієнта, в першу чергу випускника закладів повної за-
гальної середньої освіти. 

Крім цього, важливим елементом формування ко-
мунікаційної стратегії є і той факт, що існує інша площина 
конкурентної боротьби – це наявність закладів профе-
сійної (професійно-технічної) освіти, здобувачами освіти 
яких є також випускники закладів повної загальної серед-
ньої освіти.

Для того щоб з’ясувати, які пріоритети ставити 
у формуванні комунікаційної стратегії, варто здійснити 
дослідження того, наскільки в суспільстві поширена дум-
ка про необхідність і важливість наявності того чи іншого 
рівня вищої освіти, і як вона змінюється протягом останніх 
років.

Насамперед слід приділити увагу аналізу динаміки 
здобувачів освіти різних рівнів, в тому числі і здобувачів 
вищої освіти (рис. 2).

Як видно з даних рис. 2, протягом останніх шести 
навчальних років спостерігається постійне зменшення 
чисельності здобувачів вищої освіти. Якщо у 2014–2015 
навчальному році бажаючих здобувати вищу освіту було 
1 689 226 осіб, то у 2019–2020 навчальному році їх чисель-
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Таблиця 2

Відповідність закладу освіти освітньому рівню за МСКО

Назва освітнього рівня 
за МСКО

Назва національних освітніх ступенів,  
освітньо-кваліфікаційних рівнів Заклади освіти

дошкільна освіта вихованці закладів дошкільної освіти Заклади дошкільної освіти

початкова освіта учні 1–4 класів денних закладів загальної середньої освіти, які здобу-
вають початкову освіту  

Заклади повної загальної 
середньої освіти

перший етап  
середньої освіти

учні 5–9 класів  денних і вечірніх закладів загальної середньої освіти, 
які здобувають базову середню освіту 

 другий етап  
середньої освіти

учні 10–11 (12) класів  денних і 10–16 класів вечірніх закладів загаль-
ної середньої освіти, учні (слухачі) закладів професійної (професійно-
технічної) освіти, які здобувають повну загальну середню освіту 

післясередня  
не вища освіта

учні (слухачі) закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які 
здобувають професійну (професійно-технічну) освіту

Заклади професійної 
(професійно-технічної) 
освіти

короткий цикл  
вищої освіти

Студенти закладів вищої освіти, які здобувають ступінь вищої освіти 
«молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційний рівень «молод-
ший спеціаліст»

Заклади вищої освіти

Бакалаврат  
або його еквівалент

Студенти закладів вищої освіти, які здобувають ступінь вищої освіти 
«Бакалавр» 

магістратура  
або її еквівалент

Студенти закладів вищої освіти, які здобувають ступінь вищої освіти 
«магістр»  або освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»

докторантура  
або її еквівалент

Здобувачі наукового ступеня вищої освіти «доктор філософії» та «док-
тор наук»

Джерело: узагальнено авторами

ність становила 1 439 706 осіб. У відсотковому відношенні 
зменшення чисельності становить на 14,8 % (табл. 3).

Отримані розрахунки відображають негативну тен-
денцію у динаміці кількості здобувачів саме вищої осві-
ти. Можемо спостерігати протягом останніх шести на-
вчальних років постійне зменшення їх чисельності. На 
перший погляд така тенденція могла б бути закономірним 
явищем, зважаючи на той аспект, що можливим могло б 
бути скорочення чисельності здобувачів повної загальної 
середньої освіти як основних абітурієнтів закладів вищої 
освіти. 

Проте, за даними таблиці 3, зазначаємо, що про-
тягом аналогічного періоду кількість здобувачів закладів 
загальної середньої освіти зростала з року в рік. У зв’язку 
із цим можна висловити припущення, що все менша чи-
сельність випускників саме таких закладів освіти мають 
бажання здобувати вищу освіту. Тобто в суспільстві щоро-
ку зменшується попит на вищу освіту, і вона втрачає свою 
актуальність. 

На кількісні показники здобувачів вищої освіти має 
вплив демографічна ситуація та платоспроможність насе-
лення країни, адже частка здобувачів вищої освіти в Укра-
їні, що навчається за спецфондом (в тому числі за кошти 
фізичних осіб), зростає щороку.

Розрахунок частки населення України, що здобувало 
вищу освіту в період 2014 / 2015 н. р. – 2019 / 2020 н. р., було 
проведено для ЗВО різних рівнів акредитації (коледжі, тех-
нікуми училища та університети, академії, інститути) за 
схемою:

 
, ,
i

st i
i

op

N
p

P
=  (1)

де    ip  – частка населення України, що здобуває освіту 
у  ЗВО;

,st iN – кількість студентів ЗВО,

iopP – населення України в i-му періоді спостере-
ження:
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де         p – середнє значення частки населення України, що 
здобуває освіту у ЗВО за k періодів спостереження:
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де         rdp – максимальне значення відносного відхилення 
частки населення України, що здобуває освіту у ЗВО за всі 
періоди спостереження.

Проведений числовий експеримент дозволяє ствер-
джувати, що загальна частка населення України, яке здо-
бувало вищу освіту, не набула суттєвих змін (рис. 3), проте 
частка осіб, що бажає здобувати освіту у коледжах, техні-
кумах, училищах, зменшилася на 18 % порівняно із середні-
ми показниками, а частка осіб, що бажає здобувати освіту 
в  університетах, академіях, інститутах, – на 4,5 %.
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рис. 1. Динаміка кількості закладів освіти в Україні впродовж 2014/2015 – 2019/2020 навчальних років 

Джерело: побудовано авторами за [11]
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2014 / 2015 2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018 2018 / 2019 2019 / 2020
Вища освіта 1689226 1605270 1586754 1538565 1522250 1439706
Повна загальна середня освіта 3757063 3783150 3845517 3921673 4041652 4138466
Професійна (професійно-технічна) 
освіта 315591 304113 285820 269359 254991 245775

Дошкільна освіта 1294891 1291207 1300129 1303787 1278237 1230398
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рис. 2. Чисельність здобувачів освіти в Україні впродовж 2014/2015–2019/2020 навчальних років, осіб 

Джерело: побудовано авторами за даними [11]

Таблиця 3

Динаміка здобувачів освіти в Україні впродовж 2014/2015–2019/2020 навчальних років

Освіта
Темп приросту, % Темп приросту, % 

2019 / 2020–
2014 / 2015

2015 / 2016–
2014 / 2015

2016 / 2017–
2015 / 2016

2017/2018–
2016 / 2017

2018/2019–
2017 / 2018

2019/2020–
2018 / 2019

вища -5,0 -1,2 -3,0 -1,1 -5,4 -14,8

повна загальна 
середня +0,7 +1,7 +2,0 +3,1 +2,4 +10,2

професійна 
(професійно-
технічна)

-3,6 -6,0 -5,6 -5,3 -3,6 -22,1

дошкільна -0,3 +0,7 +0,3 -2,0 -3,7 -5,0

Джерело: розраховано авторами за даними рис. 2

Зменшення попиту на вищу освіту обумовлено та-
кож збільшенням індексу споживчих цін на освітні по-
слуги в  середньому на 13 % щорічно. Сукупні видатки по 
загальному фонду бюджету (держзамовлення) та видатки 
за спецфондом (контракт) не набувають суттєвих змін. На-
приклад, у  2019 р. вони складали 31,8 млрд грн, а в 2020 р.  – 
31,7 млрд грн. Проте принципово змінилася структура ви-
датків – 57,9 % за держзамовленням та 42,1 % за контрактом 
у 2019 р. та 60,9 % та 39,1 % – у 2020 р. Зростання середніх 
видатків на навчання 1 студента за держзамовленням на 

10–20 % щорічно супроводжується зменшенням середніх 
видатків на навчання 1 студента за контрактом на 5–10 %, 
що призводить до критичної розбіжності між фактичними 
витратами на навчання 1 студента та видатками, які за-
являють ЗВО для збереження контингенту студентів. Так, 
станом на 2020 р. середні видатки на навчання 1 студента 
за держзамовленням становили 63 тис. грн, а середні ви-
датки на навчання 1 студента за контрактом – 38 тис. грн, 
що становить лише 60,3 % вартості навчання. При цьому 
видатки на навчання 1 студента за контрактом залежать від 
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множини факторів: затребуваності спеціальності, регіону 
розташування ЗВО, рейтингу ЗВО.

Поняття затребуваності вищої освіти у суспільстві 
необхідно виокремлювати від затребуваності вищої освіти 
у здобувачів. Обрання здобувачами «модних» спеціаль-
ностей без урахування потреб ринку праці призводить до 
збільшення диспропорцій навантаження на одну вакансію 
за окремими професійними групами. Затребуваність вищої 
освіти у суспільстві визначається затребуваністю фахівців 
з боку стейкхолдерів, серед яких виступають і державні 
установи. 

Так, на підставі аналітичної записки «Глобальні тен-
денції і проблеми розвитку освіти: наслідки для України» 
Національного інститут стратегічних досліджень можна 
спостерігати затребуваність фахівців з вищою освітою 
з боку держави «за спеціальностями і в обсягах, реально 
затребуваних державним сектором економіки та систе-
мами забезпечення критично важливих суспільних благ 
(оборона, освіта, медицина тощо), а також за тими спеці-
альностями і в обсягах, стосовно яких існують достовірні 
(підтверджені роботодавцями й експертною спільнотою) 
прогнози щодо їх затребуваності приватним сектором еко-
номіки».

Для того щоб надати кількісну оцінку затребуваності 
вищої освіти, запропоновано використовувати коефіцієнт 
затребуваності вищої освіти в суспільстві (КЗВО). Необ-
хідність урахування множини чинників на затребуваність 
вищої освіти у суспільстві обумовила вибір інтегрального 
методу, який зазвичай застосовують для виміру впливу 
показників у мультиплікативних, індексних, адитивно-
індексних моделях:

  (4)

де       – чисельність здобувачів закладів вищої осві-
ти;

  – чисельність випускників закладів за-
гальної середньої освіти; 

 – чисельність працевлаштованих за отри-
маною спеціальністю протягом року випускників закладів 
вищої освіти.

Збільшення значення КЗВО свідчить про зростання 
затребуваності вищої освіти у суспільстві. Проте на затре-
буваність вищої освіти серед потенційних здобувачів впли-
ває множина економічних факторів, яка обумовлює окуп-
ність здобутої освіти. Авторами запропоновано введення 
коефіцієнта окупності вищої освіти (КОВО), вираженого 
у роках, протягом яких за рахунок збереження вільних гро-
шових потоків повністю окупаються втрати на навчання:

  (5) 

де     . .p pN – середнє значення кількості років окупності 
навчання,

 – вартість навчання у закладах вищої освіти; 
 – вільний грошовий потік (у відсотках від за-

робітної плати),

 – відсоткова ставка за депозитами,
 – темп щорічного приросту заробітної пла-

ти,
  – сумарний дохід від заробітної плати за рік.

Зменшення КОВО за рахунок можливості отриман-
ня більшої заробітної плати та перспектив її зростання, 
а отже, виокремлення більшої частки вільного грошового 
потоку, безумовно, впливає на зростання затребуваності 
у здобутті вищої освіти.

Висновки. Запропоновані коефіцієнти, на нашу дум-
ку, стануть важливими для закладів вищої освіти в частині 
формування комунікаційної стратегії на коротко- та дов-
гострокову перспективи. Важливість таких коефіцієнтів 
можна пояснити тим, що закономірності та тенденції, ви-
явлені під час дослідження їх динаміки, можуть слугувати 
інформаційним полем для служби менеджменту ЗВО під 
час прийняття рішень щодо окреслення ключових аспектів 
під час розробки нової або вдосконалення діючої комуні-
каційної стратегії.

Принциповими відмінностями запропонованих кое-
фіцієнтів є урахування не лише динаміки зміни ринку праці 
та можливості працевлаштування, а й економічна обґрун-
тованість витрат на навчання із розрахунком перспектив 
окупності здобутої вищої освіти.
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