
Круглий стіл  

«Вища освіта: перспективи реформування» 

 

06 червня 2018 року Науково-дослідним центром індустріальних проблем 

розвитку НАН України проведено круглий стіл на тему «Вища освіта: перспективи 

реформування», в якому взяли участь представники вищої освіти м. Харкова та 

Національної академії наук.  

Відкрив захід директор Центру, д.е.н., проф. М.О. Кизим, акцентувавши увагу 

присутніх на надзвичайній актуальності питань подальшого розвитку системи освіти 

для країни. 

З доповіддю «Позиціонування 

системи вищої освіти України у 

міжнародному просторі» виступила 

викладач кафедри митної справи і 

оподаткування ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

к.е.н. В.М. Остапенко, яка 

представила результати проведеного 

дослідження існуючих світових 

рейтингів систем вищої освіти країн та університетів, їх складових та методології 

побудови. У процесі обговорення були уточнені найпоширеніші якісні та кількісні 

показники, що використовуються при 

рейтингуванні, визначені сильні та 

слабкі сторони України в цьому 

контексті. 

У своїй доповіді «Світовий 

досвід реформ і форсайт-прогнози» 

аспірант НДЦ ІПР НАН України 

Н.Л. Луценко окреслила основні етапи 

та базові принципи реформування системи вищої освіти Китаю, а також цілі, які було 

досягнуто. Крім того, були наведені ключові результати форсайт-прогнозів розвитку 

вищої освіти, проведені міжнародними компаніями. Так, в якості основних трендів 



визначені наступні: поширення освітніх online-курсів; утворення елітних навчальних 

закладів; навчання протягом життя; індивідуальне навчання; профіль компетенцій; 

«гейміфікація» навчання. 

Представлені можливі моделі університетів майбутнього та запропоновані 

ефективні алгоритми їх побудови.  

В подальшому обговоренні взяли участь заступник директора з наукової роботи 

д.е.н., проф. Ю.Б. Іванов та співробітники НДЦ ІПР НАН України: д.е.н., проф. 

І.О. Губарєва, д.е.н., доц. О.Ю. Іванова, к.е.н. доц. О.Ю. Полякова, к.е.н., доц. 

О.М. Красноносова та ін., проректор з науково-педагогічної роботи Харківського 

національного економічного університету ім. С. Кузнеця к.е.н., проф. 

М.В. Афанасьєв, завідувач кафедри статистики та економічного прогнозування 

д.е.н., проф. О.В. Раєвнєва, доцент кафедри педагогіки та іноземної філології к.т.н., 

доц. О.В. Мілов, докторанти та аспіранти.  

У ході дискусії учасники 

намагалися ідентифікувати пріоритетні 

проблеми сучасної вищої освіти 

України, деякі з яких притаманні й 

іншим країнам світу у зв’язку із 

розгортанням глобалізаційних проце-

сів, деякі є специфічними саме для 

нашої країни. Наявні негативні явища в 

економіці призводять до скорочення 

фінансування університетів, що значно ускладнює ефективну імплементацію 

перспективних нововведень. Беззаперечним є й сформульований тезис про 

необхідність встановлення тісного взаємозв’язку освіти з наукою та бізнесом. 

Наприкінці зустрічі проф. Ю.Б. Іванов підвів підсумки зустрічі та 

запропонував присутнім долучитися до спільної роботи над розробкою концепції 

розвитку вищої освіти України. 


