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Постановка проблеми. Економічно-соціальна 

ситуація, яка виникла в Україні дуже складна. З 

одного боку, держава відчуває дуже великий 

спад в економіці, найважливішою причиною яко-

го є світовий економічний кризис, з іншого – ду-

же складна демографічна ситуація, яка склалася 

як наслідок Чорнобильської катастрофи 1986 

року і погіршення економічної ситуації у країні в 

цей період. Погіршення демографічної ситуації 

впливає дотепер на якісні й кількісні показники 

набору студентів у вищі навчальні заклади осві-

ти, а в куті з погіршенням економічної ситуації 

впливає і на підготовку кадрів вищої кваліфікації 

для науки та освіти.  

Актуальність цієї статті якраз і полягає в 

тому, що автори, в результаті аналізу статистич-

них даних із цих питань стосовно Полтавського 

регіону, зробили спробу розібратися у становищі, 

яке склалося, намітити негативні сторони, які 

мають місце у питаннях забезпечення науки і 

освіти кадрами вищої кваліфікації і висловити 

своє бачення з питань приєднання держави до 

Болонської конвенції.  

Метою статті є аналіз демографічної ситуації 

у країні (на прикладі Полтавського регіону) й її 

впливу на підготовку кадрів (у тому числі вищої 

кваліфікації) у майбутньому з урахуванням приє-

днання України до Болонської конвенції. 

Вирішення поставленої мети виконувалося 

шляхом аналізу статистичних даних із поставле-

ного питання в Полтавському регіоні, даних літе-

ратурних джерел, а також власних роздумів авто-

рів статті. 

Викладання основного матеріалу. Демогра-

фічні проблеми, які виникають у вищій школі на 

сучасному етапі розвитку українського суспільст-

ва, можна представити як два основних напрямки: 

 перший напрямок пов’язаний із постійним 

підвищенням вікового критерію навчально-

педагогічних кадрів вищої кваліфікації – 

докторів і кандидатів наук; 

 другий напрямок пов’язаний із різким ско-

роченням народжуваності в Україні, почи-

наючи з 2001 року, що викликає труднощі 

в наборі студентів на навчання у вищі на-
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вчальні заклади і у підготовці кваліфікова-

них молодих кадрів. 

Що стосується першого напряму демографіч-

них проблем вищої школи, то дослідження його 

треба проводити на загальнодержавному рівні. 
Основною проблемою в цьому питанні є сут-

тєве скорочення підготовки спеціалістів вищої 

кваліфікації з числа молодих науковців. І головне 

у цьому є те, що у вищих навчальних закладах 

освіти постійно скорочується кількість місць дер-

жавного замовлення на набір в аспірантуру і док-

торантуру, водночас збільшується кількість місць 

підготовки спеціалістів вищої кваліфікації на 

умовах комерційних взаємовідносин. 
Враховуючи сучасний економічний стан Ук-

раїни, не кожен молодий науковець може собі 

дозволити платити шалені гроші за навчання в 

аспірантурі чи докторантурі. 
Крім того, існує суттєва проблема, яка пов’я-

зана із публікаціями наукових праць. Якщо рані-

ше автор за публікацію своїх наукових робіт 

отримував гонорар, то зараз він сам повинен пла-

тити за свої публікації і, як правило, досить вели-

кі гроші. Це стає перепоною на шляху молодих, 

талановитих науковців, які не мають можливості 

оплатити за своє навчання і публікації, підвищен-

ня своєї кваліфікації і створює умови для проник-

нення в науку бездарних, але заможних представ-

ників суспільства. 
Не треба казати вже і про те, що сам процес 

написання, оформлення узгодження, апробації, 

захисту і т. ін. наукових робіт потребує від дисер-

танта величезних витрат. Слід також зазначити, 

що в науці виникла, починаючи з 1991 року, ще 

одна проблема, яка пов’язана зі скороченням кі-

лькості науково-педагогічних кадрів вищої квалі-

фікації в наукових і навчальних закладах. Мова 

йде про те, що поза наукою з’явилися нові сфери 

діяльності, привабливіші для багатьох науковців 

за змістом і особливо, за рівнем заробітної плати. 

Це, насамперед, високорозвинені комерційні 

структури, в яких з’явилися потреби у вчених. 

Виник значний відтік науково-педагогічних кад-

рів із наукових організацій та навчальних закла-

дів. Зокрема, в 1992 році наука та освіта втратили 

шосту частину науково-педагогічних працівників 

вищої кваліфікації [13]. І ці втрати продовжують-

ся дотепер. Ці фактори свідчать, що в Україні 

існує стійка тенденція скорочення кількісного і 

якісного кадрового забезпечення науково-педаго-

гічного потенціалу.  

Водночас відомо, що у світовій практиці скла-

лися стандартні значення основних параметрів 

науково-технічного потенціалу, які відповідають 

умовам його ефективного функціонування. Міні-

мальне значення кадрової наукомісткості стано-

вить близько 0,4 % науковців від загальної кіль-

кості працюючих або 40 науковців на 10 000 на-

селення. В Україні цей показник у чотири рази 

нижчий [13]. Постійно зменшується і показник 

наукомісткості ВВП, що негативно впливає і на 

розвиток кадрового потенціалу науковців. 

Без вирішення цих проблем на державному 

рівні неможливо досягти омолодження кадрів 

вищої кваліфікації у вищих навчальних закладах 

освіти.  

Другий напрямок проблеми пов’язаний, перш 

за все, з трагедією, яка відбулася на Чорнобиль-

ській АЕС у 1986 році, а також зі значним погір-

шенням економічної ситуації у країні у цей період. 

Ця катастрофа викликала напружену соціальну 

ситуацію не лише у районі аварії, але і на всій 

території України. Тому важливо проаналізувати 

наслідки цієї катастрофи, в тому числі її вплив на 

демографічну ситуацію в Україні, та знайти нау-

ково обґрунтовані шляхи виходу з неї. Але, на наш 

погляд, ця проблема повинна вирішуватися на 

загальнодержавному рівні. Що стосується нашої 

задачі, то вона полягає в тому, щоб проаналізувати 

стан демографічної ситуації, яка склалась у Полта-

вському регіоні, як наслідок, Чорнобильської ката-

строфи і погіршення економічної ситуації. 

Аналіз статистичних даних динаміки наро-

джуваності по роках у Полтавському регіоні свід-

чить про те, що, починаючи з 1990 до 1995 року, 

показники народжуваності почали різко знижува-

тися. Так, якщо в 1959 році кількість народжених 

склала 25 936 чоловік, то в 1990 народилося 

20 798 чоловік, а в 1995 – 15835 чоловік. Деякий 

сплеск народжуваності виник у 2000 році (23 200 

чоловік), що можна пояснити частково прийнят-

тям Верховною радою України Закону України 

«Про державну допомогу сім’ям з дітьми» [3].  

Але в 2001 році виникло чергове різке скоро-

чення показника народжування (11 133 чоловік), 

який потім стабілізувався на досить низькому 

рівні (2002-2007 рік) [12], (рис. 1.). Само собою 

зрозуміло, що таке різке скорочення народжува-

ності у регіоні виникло не тільки як результат 

Чорнобильської катастрофи, але й як результат 

загальних темпів зниження ефективності соціаль-

но-економічних процесів, які мали місце у цей 

період в Україні. Звісно, що ці тенденції характе-

рні не тільки для Полтавського регіону, але і для 

всієї України. 

Перш за все, слід звернути увагу на те, що 

різке зниження народжуваності в означені вище 

роки призвело до того, що, починаючи з 2006 

року, почала різко скорочуватися кількість учнів 

випускних класів. Проведені дослідження статис-

тичних даних щодо Полтавського регіону свід-

чать про те, що у 2006 році кількість учнів випус-

кних класів зменшилась на 1 700 осіб, порівняно з 

2004 роком (18 000 учнів у 2004 р. і 16 300 учнів    

у 2006 р., рис. 2) [12]. Таке різке скорочення кіль-

кості учнів випускних класів продовжується до-

тепер і буде мати максимальне зниження у 2018-

2019 роках, після чого виникнення стабілізації 

цього показника на досить низькому рівні. Як 

результат, починаючи з 2006 року, у вищих на-

вчальних закладах з’явилася проблема з набором 
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студентів на навчання. Причому проблема має 

дві сторони: по-перше, це кількісний показник 

набору і, по-друге, – якісний, який є похідною 

кількісного показника, тому що для забезпечення 

повноцінного кількісного набору вищим навчаль-

ним закладам треба було знижувати вимоги до 

абітурієнтів при складанні ними вступних екза-

менів. Цей процес обов’язково відобразиться на 

якості підготовки бакалаврів і спеціалістів про-

блемних років набору і, як наслідок, вплине на 

проблему підготовки молодих науковців у май-

бутньому. Але, найстрашніше є те, що ця демо-

графічна ситуація буде повторюватися з певним 

часовим лагом і в подальшому. Діти, які не наро-

дилися у відзначені критичні роки не дадуть сво-

го потомства і т. д. 

Найважливішим напрямком вирішення цих 

проблем повинно стати подальше створення на-

вчально-методичних і наукових комплексів на 

базі вищих навчальних закладів за участю в них 

середніх закладів освіти. Така система створює 

умови для відбору талановитої молоді до вступу 

у вищі навчальні заклади і подальшої підготовки 

з неї науково-педагогічних кадрів. 

Для вирішення проблем, які існують у науці, 

Верховною Радою затверджено Концепцію нау-

ково-технологічного та інноваційного розвитку 

України, яка передбачає у сфері вищої освіти 

підготовку наукових і науково-педагогічних кад-

рів із пріоритетних напрямків науково-техніч-

ного розвитку [2]. 

Однак однієї концепції для вирішення постав-

лених проблем вищої освіти недостатньо. Необ-

хідно розробити загальнодержавну програму під-

готовки науково-педагогічних кадрів вищої ква-

ліфікації, яка б врахувала і необхідність вирішен-

ня поставлених у цій статті питань. 

А зараз декілька слів, що стосується Болонсь-

кої конвенції. Всім відомо, що у власних колах 

існує ейфорія у питанні приєднання України до 

Болонського процесу. Проте, на нашу думку, 

захоплюватися потрібно з певною часткою обе-

режності. Тому, автори мають бажання запропо-

нувати деякі роздуми на цю тему. Немає необхід-

ності висловлювати критику з питання добре це 

або погано, що Україна підписала Болонську кон-

венцію. Це є те, що вже відбулося. Але автори 

вважають за необхідне висловити свою думку з 

питання позитивних і негативних сторін цього 

процесу. Автори не збираються аналізувати всі 
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позитивні й негативні сторони процесу. Загостри-

мо увагу лише на одному аспекті.  

Отже, абсолютно відомо, що позитивною сто-

роною підписання Болонської конвенції є взаєм-

не визнання в її рамках дипломів випускників 

вищих навчальних закладів України і Європи. 

Проте, якщо подивитися глибше в цей позитив, 

то можна відзначити наступні негативні прояви 

цього процесу. Мається на увазі очевидний для 

всіх факт, що власники Європейських дипломів, 

які признаються нами, навряд чи поїдуть працю-

вати до України, в той час, як наші випускники з 

дипломами, які будуть признаними у Європі хли-

нуть до Європи потоком. Причому, треба мати на 

увазі, що поїдуть туди кращі з кращих, найбільш 

підготовлені кадри. А нам залишиться все остан-

нє. Таким чином, реалізація в Україні Болонської 

угоди стимулюватиме експорт кращих випускни-

ків наших вищих навчальних закладів за рубіж. І, 

це на тлі загрозливої демографічної і економічної 

ситуації, яка склалася в даний час у країні взагалі і 

у вищій школі зокрема, про що говорилося вище.  

Постає питання, чи це не є процес чергової 

«утечі мозків» із держави, яких ми відчули вже 

декілька.  

Тому, на думку авторів, приєднання України 

до Болонської конвенції є передчасним. Для того, 

щоб відзначені проблеми не мали місця, треба 

починати цей процес тоді, коли Україна за еконо-

мічними показниками наблизиться до Європи.  

Висновки. Результати виконаного у статті 

аналізу свідчать про те, що Україна в теперішній 

час знаходиться у дуже складній демографічній 

ситуації, яка активно впливає на ефективність 

підготовки кадрів для народного господарства. 

Це пов’язано зі скороченням кількості учнів ви-

пускних класів, що не дає змоги вищим навчаль-

ним закладам освіти виконати якісний набір сту-

дентів на навчання, а, як наслідок, підготувати 

кваліфіковані кадри для роботи на підприємствах 

і в організаціях. Ситуацію погіршує той факт, що 

наукові й навчальні заклади в останні часи відчу-

вають дуже значний відтік кадрів вищої кваліфі-

кації у бізнесні структури, що погіршує якість 

професійного складу викладачів ВНЗ і, в кінцево-

му підсумку, знижує якість науково-дослідних 

розробок і підготовки фахівців.  

Погіршення економічної ситуації у країні ви-

кликає чергові труднощі у підготовці кадрів, осо-

бливо вищої кваліфікації (кандидатів і докторів 

наук) з числа молодих науковців, які не мають 

змоги самостійно сплатити досить великі гроші 

на усіх стадіях цієї підготовки. 

Приєднання України до Болонської конвенції, 

на думку авторів, викличе відтік талановитої мо-

лоді, яка закінчила вищі навчальні заклади Украї-

ни і отримала дипломи загального для країн, чле-

нів Болонської конвенції, зразка. І це буде черго-

вою причиною погіршення забезпечення держави 

кваліфікованими кадрами. 

Все це свідчить про те, що керівництву Украї-

ни треба приймати термінові й невідкладні захо-

ди щодо розглянутих у статті питанням, якщо 

держава спрямована на входження до Європейсь-

кого економічного простору.  
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