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Пляшко О. С., Либак І. А. Вплив факторів зовнішнього середовища на діяльність закладів вищої освіти
У статті досліджено вплив факторів зовнішнього середовища на діяльність закладів вищої освіти. На основі аналізу статистичних даних уста-
новлено, що сформоване зовнішнє середовище не сприяє їх повноцінному розвитку. Виділено політичні, соціально-культурні, економічні та техно-
логічні фактори впливу зовнішнього середовища на діяльність закладів вищої освіти. Встановлено, що основними сучасними особливостями роз-
витку вітчизняної вищої освіти є: зменшення кількості навчальних закладів; збільшення кількості пільговиків; демографічні процеси скорочення 
кількості населення та осіб студентського віку; зростання чисельності безробітних з вищою освітою; зовнішня трудова міграція; низький рівень 
фінансування галузі як за рахунок бюджетних коштів, так і за рахунок населення; скорочення науково-інноваційної активності закладів вищої 
освіти; зменшення привабливості українських закладів вищої освіти для іноземних студентів.
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Пляшко О. С., Лыбак И. А. Влияние факторов внешней среды  
на деятельность заведений высшего образования

В статье проведено исследование влияния факторов внешней сре-
ды на деятельность заведений высшего образования. На основании 
анализа статистических данных установлено, что сформированная 
внешняя среда не способствует их полноценному развитию. Выделе-
ны политические, социально-культурные, экономические и технологи-
ческие факторы влияния внешней среды на деятельность заведений 
высшего образования. Установлено, что основными современными 
особенностями развития отечественного образования являются: 
уменьшение числа учебных заведений; увеличение количества льгот-
ников; демографические процессы сокращения численности населения 
и лиц студенческого возраста; рост численности безработных с выс-
шим образованием; внешняя трудовая миграция; низкий уровень фи-
нансирования отрасли как за счет бюджетных средств, так и за счет 
населения; сокращение научно-инновационной активности заведений 
высшего образования; уменьшение привлекательности украинских за-
ведений высшего образования для иностранных студентов.
Ключевые слова: заведения высшего образования, внешняя среда, де-
мографическая ситуация, экономические факторы, развитие высшего 
образования.
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Pliashko O. S., Lybak  I. A. Influence of Environment Factors  
on the Activities of Higher Education Institutions

The article carries out a study on the influence of environment factors on 
the activities of higher education institutions. Based on the analysis of 
statistics, it is determined that the formed external environment does not 
contribute to their full-fledged development. The political, socio-cultural, 
economic and technological factors of influence of the external environ-
ment on the activities of higher education institutions are allocated. It is 
determined that the main modern features of the development of national 
education are: decrease in the number of educational institutions; increase 
in the number of aided persons; demographic processes of decline of popu-
lation and student-age residents; increase in the number of unemployed 
with higher education; external labor migration; low level of financing this 
economy sector, both at the expense of the budget and at the expense of 
the population; reducing the scientific and innovation activity of higher edu-
cation institutions; reducing the attractiveness of Ukrainian institutions of 
higher education for foreign students.
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Зростання вимог суспільства до якості освіти, 
зміни організаційних та економічних умов ді-
яльності закладів вищої освіти (ЗВО), імпле-

ментації вищої освіти в європейський освітній про-
стір і пов’язаний з цим процес оновлення технологій 
і стандартів навчання в цілому привели до загострен-
ня конкурентної боротьби на ринку освітніх послуг.  
У зв’язку з цим актуалізується проблема підвищення 
конкурентоспроможності університету як ключово-
го продуцента освітніх послуг з урахуванням впливу 
факторів мікро- (внутрішнього) та макросередовища 
(зовнішнього). Для цього необхідно володіти комп-
лексною інформацією про основні тенденції в зовніш-
ньому середовищі, їх значущість та можливі наслідки 
для ринку в цілому та освітнього закладу зокрема.

Дослідження діяльності ЗВО і забезпечення 
їхньої конкурентоспроможності на ринку освітніх 
послуг стало тематикою робіт вітчизняних і зару-
біжних учених, зокрема Є. Безгласної, К. Воробйова,  
О. Гаращук, К. Кравченко, І. Лошенюк, Д. Майсакова, 
Н. Пащенко, Л. Прус, Н. Різник, І. Романова, В. Са-
фонова та ін. Дослідженню структури та істотності 
впливу зовнішнього середовища на ЗВО присвячені 
роботи А. Градової, В. Зінченко, Я. Малихіної, В. Шка-
ріна, П. Яременко та ін. Однак у сучасному мінливому 
конкурентному середовищі даний напрям потребує 
подальшого дослідження та нових розробок.

Метою статті є виявлення та дослідження 
впливу факторів зовнішнього середовища на діяль-
ність закладів вищої освіти.

У сучасній науковій літературі не існує єдиної 
думки стосовно змісту та структури категорії «зовніш-
нє середовище» та чинників, що його формують. Про-
те, згідно з дослідженням Я. Малихіної [1], більшість 
дослідників визначають його як сукупність факторів, 
що характеризують оточення, в якому відбувається 
діяльність підприємства. Взявши за основу класич-

ний підхід аналізу зовнішнього середовища за мето-
дологією РEST-аналізу, нами проведено дослідження 
середовища функціонування ЗВО в контексті впливу 
політичних, економічних, соціально-демографічних і 
технологічних факторів. Політичні фактори описують 
середовище для здобуття вищої освіти, виходячи з 
інфраструктурних можливостей – пільг і гарантій, які 
надає держава. Соціокультурні фактори демонстру-
ють вплив демографічних і соціальних процесів на 
розвиток ЗВО. Економічні фактори характеризують 
вплив пропозиції та платоспроможного попиту на 
розвиток галузі. Технологічні фактори описують мож-
ливості ЗВО впроваджувати та продукувати новації. 

Дослідження ринку освітніх послуг за період 
з 2010 р. показало загальну тенденцію до зменшен-
ня кількості ЗВО. На території держави на початок 
2018/19 н. р. діяло 652 заклади вищої освіти, що на 
31% менше, ніж у 2010/11 н. р. Досить помітним є 
факт зменшення (на 36%) кількості коледжів, училищ 
і технікумів (І–ІІ рівні акредитації) (рис. 1). 

Такі інфраструктурні зміни відбуваються на тлі 
загострення демографічних і соціальних проце-
сів у країні. На особливу увагу заслуговує факт 

кількісного зменшення в структурі населення осіб сту-
дентського віку та зростання чисельності безробітних 
з вищою освітою. Складна демографічна ситуація при-
звела до того, що 2018 р. характеризувався фіксацією 
найменшої в історії України кількості випускників шкіл,  
а це, своєю чергою, негативно позначилося на обсягах 
набору ЗВО. І хоча вік отримання атестату про серед-
ню освіту становить нижню межу віку потенційних 
студентів, а за відсутності верхньої вікової межі для 
більшості спеціальностей потенційними студентами 
ЗВО можна вважати все економічно активне населен-
ня, статистичні дані засвідчують зменшення потенцій-
ного попиту на послуги ЗВО (рис. 2).
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Рис. 1. Кількість закладів вищої освіти, 2010–2019 н. р.
Джерело: побудовано за даними [2].
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Спостерігається стійка тенденція до скорочен-
ня постійного населення в Україні упродовж 
2010–2018 н. р. На початок 2010/11 н. р. част-

ка потенційних абітурієнтів у загальній чисельності 
постійного населення становить 82,4% проти 81,8%  
у 2017/18 н. р., при цьому чисельність постійного насе-
лення віком 18 років і старше упродовж 2010–2018 рр.  
скоротилась у 0,92 разу. У цілому, якщо у 2010/11 н. р.  
частка студентів вікової категорії 18 і старше в загаль-
ному числі потенційно можливих студентів складала 
5,7% (кожен 18-й навчається у ЗВО), то у 2017/18 н. р. –  
3,8% (кожен 26-й є студентом), що свідчить про зни-
ження престижності вищої освіти в очах громад-
ськості та/або про інфляцію освіти. Втрату прести-
жу засвідчує і той факт, що багато молодих людей з 
вищою освітою є безробітними. За даними [3, с. 170] 
рівень безробіття економічно активного населення  
у віці 15–64 років з повною вищою освітою зріс на 
0,9 відсоткових пункти (в. п.) (з 7,0% у 2010 р. до 7,9%  
у 2017 р.), осіб з неповною вищою освітою – на 1,5 в. п.  
(з 7,6% у 2010 р. до 9,1% у 2017 р.) і зменшився на 0,3 в. п.  
(з 14,0% у 2010 р. до 13,7% у 2017 р.) щодо осіб з базо-
вою вищою освітою. Близько 47% осіб, які реєстру-
ються у службі зайнятості, є безробітними з вищою 
освітою [4]. 

Разом з тим, збільшується кількість осіб, які 
мають вищу освіту. За даними переписів населення 
(останній у 2001 р.), як основного джерела інформації 
про рівень освіти, в Україні кількість осіб, що мають 
повну вищу освіту, з 1959 р. до 2001 р. зросла майже 
у 8 разів, тобто 129 на 1000 осіб населення з вищою 
освітою. У цілому рівень освіти населення за 10 ро-
ків демонструє позитивні зрушення. У розрізі вищої 
освіти упродовж 2008–2018 рр. частка загального 
населення з повною вищою освітою зросла на 6,6%. 

Проте його потенціал повноцінно не використову-
ється в Україні, оскільки зростає і рівень безробіття, 
і міграції. 

Міжнародна організація з питань міграції за-
значає, що Україна, як джерело найбільшої кількос-
ті трудових мігрантів із вищою освітою серед країн 
Центрально-Східної Європи, стрімко втрачає освіче-
них і досвідчених фахівців (інженерів, лікарів, фахів-
ців ІТ-сектора, агрономів і викладачів). Кваліфікова-
ні трудові мігранти втрачають свої навички, бо часто 
займаються «непрофільною» діяльністю – один із 
трьох українських мігрантів із вищою освітою вико-
нує роботу, яка не потребує такої високої кваліфікації 
[5]. Міграція для українців носить риси «евакуації».

Негативні демографічні зміни, що мають місце 
вже кілька десятиліть, сьогодні загострюють-
ся під дією збройного конфлікту, наслідком 

якого є збільшення кількості внутрішньопереміще-
них осіб. За даними Міністерства соціальної політи-
ки України, станом на 01.01.2019 р. чисельність пере-
селенців складає 1 514 690 осіб, що на 1,51% більше, 
ніж у 2017 р. і на 8,65% менше, ніж у 2016 р. Кількість 
вступників з окупованих територій на базі освітніх 
центрів (ОЦ) «Донбас-Україна» та «Крим-Україна» 
за спрощеною процедурою (два предмети державної 
підсумкової атестації (з української мови, історії Укра-
їни), один вступний предмет (або творчий конкурс)) 
упродовж 2016–2018 рр. зросла в 1,74 разу [6]. У цьо-
му контексті можна говорити про причинно-наслід-
ковий зв’язок: збільшення кількості переселенців –  
збільшення кількості пільговиків. У [7] визначено 
пільгові категорії громадян, які мають спеціальні 
умови на здобуття вищої освіти за державним замов-
ленням і за рахунок цільових пільгових державних 
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Рис. 2. Динаміка чисельності осіб студентського віку
Джерело: побудовано за даними [2].



Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

		О
СВ

ІТ
А 

І Н
АУ

КА

БІЗНЕСІНФОРМ № 6 ’2019 111
www.business-inform.net

кредитів. Це діти-переселенці та представники інших 
пільгових категорій: діти учасників бойових дій, діти-
сироти та прирівняні до них тощо. Щодо бюджетних 
місць у вступній кампанії 2018 р., то пільгових кате-
горій нараховувалося в межах 10% від максимального 
обсягу місць держзамовлення. Якщо у 2008 р. кіль-
кість пільговиків склала 3,7% від загальної кількості 
вступників, то у 2018 р. 2 тис. 175 осіб з пільгових 
категорій були зараховані за вступними іспитами та 
45 осіб за співбесідою; це складає 4,3% від загальної 
кількості зарахованих на бюджет (без урахування 
вступників з Криму та Донбасу). 

На фоні зменшення кількості ЗВО відбувається 
скорочення обсягів державного замовлення. 
Упродовж 2008–2015 рр. загальна кількість 

місць державного замовлення скоротилася більше, 
ніж у 2 рази (з 525,3 тис. осіб у 2008 р. до 242,7 тис. 
осіб у 2015 р.), а номінальні видатки на держзамов-
лення вищої освіти зросли. Проте витрати в реальних 
величинах (у цінах 2007 р.) після 2013 р. різко скоро-
тилися [8]. У 2017 р. обсяг держзамовлення зменшив-
ся на 17% через скорочення кількості випускників 
шкіл на 4,3%. У цілому, за всіма освітніми ступенями 
(бакалавр, магістр, молодший спеціаліст) на аспіран-
туру та докторантуру державне замовлення у 2018 р. 
задекларовано у 167 тис. 016 місць (266 тис. 200 місць 
у 2016 р.), з них 152 тис. 956 місць – замовлення на 
підготовку фахівців за денною формою навчання. 

Означені особливості впливають і на зміни чи-
сельності наукових працівників (рис. 3). 

Проте, на фоні загального зменшення чисель-
ності населення, кількість осіб з науковими ступеня-
ми та вченими званнями в розрахунку на 1000 осіб 
залишається практично на одному рівні: 1,75 та 1,25 
відповідно. Максимальна кількість науково-педаго-
гічних працівників зафіксована у 2013 р. Упродовж 
2010–2018 рр. їх чисельність зменшилася в 0,93 разу. 
За аналізовані роки кількість кандидатів наук стало 
менше на 8,3%, доцентів – 6,9%, професорів – на 5,7%, 

у кількісних показниках зросла лише чисельність 
докторів наук – на 1,6%. 

Одним із важливих економічних факторів зо-
внішнього впливу на діяльність ЗВО є низь-
кий рівень фінансових інвестицій на функ-

ціонування та розвиток вищої освіти. Законодавчо 
закріплено, що держава має забезпечити загальні 
асигнування на освіту в розмірі не менше 7% ВВП за 
рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та 
інших джерел фінансування, не заборонених законо-
давством [9, с. 12]. Проте, починаючи з 2014 р., цей 
норматив не виконується (рис. 4).

У структурі сукупних видатків на освіту спосте-
рігається незначне щорічне збільшення фінансуван-
ня середньої освіти (42,4% від загальних видатків на 
освіту у 2014 р. до 48% у 2018 р.) і зменшення видатків 
на вищу освіту (відповідно 28,3% у 2014 р. та 20,7%  
у 2018 р.). Загалом видатки на вищу освіту становили 
6,6% від загальних видатків Зведеного бюджету і зни-
зились до 3,7% у 2017 р. (2,3% і 1,8% ВВП відповідно) 
[10]. З іншого боку, не сприяє розвитку вищої освіти  
і низький рівень доходів населення як основного спо-
живача послуг ЗВО. Так, у структурі сукупних витрат 
домогосподарств частка витрат на освіту є найниж-
чою і знижується з 1,3% у 2010 р. до 1,1% у 2017 р. На 
фоні щорічного зростання сукупних доходів населен-
ня цей факт засвідчує не тільки неспроможність, а й 
ментальні особливості населення: небажання фінан-
сувати власну освіту, особливо в Україні. Адже, не-
зважаючи на щорічне зменшення числа випускників 
11 класів та студентів ЗВО III–IV рівнів акредитації, 
кількість українців, що навчаються за кордоном, що-
року зростає (табл. 1). Проте, як показує досліджен-
ня [11], такі настрої і стан фінансування не сприяють 
збільшенню конкурентоспроможності вітчизняної 
вищої освіти на перспективу.

Хоча, всупереч негативним очікуванням, у по-
точному періоді збільшується привабливість україн-
ських ЗВО для іноземців. Так, згідно з [12], станом на 
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Рис. 3. Динаміка чисельності науково-педагогічних працівників, які мають науковий ступінь та вчене звання
Джерело: побудовано за даними [2].
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Видатки Зведеного бюджету України на освіту, % від ВВП
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Рис. 4. Видатки Зведеного бюджету України на освіту
Джерело: побудовано за [9].

Таблиця 1

Динаміка кількості випускників та студентів

Рік

Кількість сту-
дентів вітчиз-

няних ЗВО III–IV 
рівнів акредита-

ції, осіб

Приріст до 
попереднього 

року, %

Кількість 
українців, що 

навчаються за 
кордоном, осіб

Приріст  
до поперед-

нього року, %

Кількість  
випускників 

11 класів, 
осіб

Приріст  
до поперед-

нього року, %

2010 2066667 28089 363751

2011 1899138 –8,11 31347 11,60 214902 –40,92

2012 1770311 –6,78 33604 7,20 328549 52,88

2013 1673287 –5,48 38198 13,67 303644 –7,58

2014 1437955 –14,06 46056 20,57 246633 –18,78

2015 1375160 –4,37 59613 29,44 229461 –6,96

2016 1369432 –0,42 66667 11,83 211352 –7,89

2017 1329964 –2,88 72000 8,00 202995 –3,95

Джерело: складено за даними [2].

01.01.2018 р. в Україні навчалось 66 310 іноземних сту-
дентів, що на 3,6% більше, ніж у попередньому році.  
В основному це вихідці із пострадянських, азійських, 
африканських, арабських країн, однак із країн ЄС та 
Південної Америки – вкрай мало. Найпопулярніші 
спеціальності серед іноземних студентів – це меди-
цина, менеджмент, право, економіка та будівництво. 
В Україні сформувалося п’ять потужних університет-
ських регіональних центрів за чисельністю іноземних 
студентів: Північний – місто Київ, що має 21,9% від 
загальної кількості іноземних студентів, Східний – 
місто Харків і область – 27,6%, Південний – Одеська 
та Запорізька області – 10,8% та 4,6% відповідно, Цен-

тральний – Дніпропетровська область – 6,1%. Про-
те без актуалізації змісту освіти та синхронізаціїї її з 
глобальними потребами сформована тенденція може 
змінитися.

Аналіз технологічних факторів, пов’язаних зі 
здійсненням ЗВО науково-інноваційної діяль-
ності, засвідчив щорічне зменшення кількості 

організацій, які здійснювали науково-дослідні робо-
ти (НДР) – з 1303 у 2010 р. до 963 у 2017 р. При цьому 
питома вага організацій, які здійснювали НДР у сек-
торі вищої освіти, хоч і збільшилась з 13,7% у 2010 р. 
до 15,2% у 2017 р., але, порівняно з 2014 р., незначно 
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зменшилась (0,6%). Абсолютні показники внутрішніх 
витрат на виконання НДР та обсяги виконаних на-
уково-технічних робіт (НТР) щороку зростали, але їх 
питома вага у ВВП зменшилась у 2 та в 1,7 рази від-
повідно. Питома вага фінансування видатків на НДР  
з державного бюджету зменшилась на 9% (табл. 2).
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Таблиця 2

Показники науково-дослідної роботи в Україні

Показник
Рік

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Організації, які здійснювали 
НДР 1303 1255 1208 1143 999 978 972 963

2. Організації, які здійснювали 
НДР у секторі вищої освіти, од. 178 176 176 180 158 151 153 146

– їх питома вага, % 13,7 14,0 14,6 15,7 15,8 15,4 15,7 15,2

3. Фінансування внутрішніх ви-
трат на виконання НДР, млн грн 8107,1 9591,3 10558,5 11161,1 10320,3 11001,9 11530,7 13379,2

у т. ч. з державного бюджету 3603,3 3859,7 4709,1 4762,1 4021,5 3915,4 3700,9 4740,1

– їх питома вага, % 44,4 40,2 44,6 42,7 38,9 35,6 32,1 35,4

4. Питома вага витрат на вико-
нання НДР у ВВП, % 0,75 0,65 0,67 0,7 0,6 0,55 0,48 0,45

5. Обсяг виконаних наукових та 
науково-технічних робіт, млн грн 9867,1 10349,9 11252,7 11781,1 10950,7 12611 11530,7 13379,3

6. Питома вага обсягу виконаних 
наукових і науково-технічних 
робіт у ВВП, %

0,9 0,79 0,8 0,8 0,69 0,64 0,63 0,45

Джерело: складено за [12].

Упровадження інновацій є важливим інстру-
ментом стимулювання розвитку країни, а витрати 
на науково-дослідні роботи є основним показником, 
який відображає рівень докладених країною іннова-
ційних зусиль [13]. І це є об’єктивною і невідворотною 
передумовою сьогодення в досягненні конкурентних 
переваг. Без розвитку інновацій вітчизняна система 
вищої освіти загалом і кожен ЗВО зокрема не лише 
не будуть конкурентоспроможними, а й втратять по-
точні надбання. 
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закладів вищої освіти не сприяє їх повноцінному роз-
витку. У функціонуванні національної системи вищої 
освіти можна виділити такі сучасні особливості: змен-
шення кількості ЗВО та збільшення кількості пільго-
виків, у т. ч. за рахунок внутрішньопереміщених осіб; 
зменшення числа осіб студентського віку та зростан-
ня чисельності безробітних з вищою освітою; низь-
кий рівень фінансових інвестицій на функціонування 
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