
ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ КАДРІВ 

ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ 

Анотація 

У записці представлений аналіз стану сфери підготовки кадрів вищої 

кваліфікації в Україні, у результаті якого визначено незадовільний рівень 

кореляції структури підготовки фахівців з потребами вітчизняної науки та 

інноваційної економіки. Проаналізовано світові тенденції розвитку 

аспірантур (докторантур), вказано основні напрями державної політики щодо 

створення системи спадкоємності та наступності у формуванні кадрів вищої 

кваліфікації «школа-університет-інститут-докторантура». Запропоновано 

заходи для модернізації моделей підготовки аспірантів та докторантів 

відповідно потреб національної наукової та інноваційної сфер. 
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ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ КАДРІВ 

ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ 

Стратегічною метою розвинутих країн є побудова інноваційної 

економіки, одним з основних ресурсів якої є кадровий потенціал науки, 

освіти і високотехнологічних секторів виробництва.  

Починаючи з 1991 року втрати інтелектуального потенціалу України 

набули загрозливих масштабів. Чисельність учених у країні зменшилася 

втричі. З 2005 по 2015 роки кількість наукових установ України скоротилася 

наполовину, наукоємність ВВП – удвічі і це найнижчий показник у Європі. 

За останні роки Україна втратила понад 20 тисяч молодих дослідників. Серед 

працівників із вищою освітою виїхати з України готові 32 % опитаних, а 

серед тих, хто має науковий ступінь – 37 %1. Найбільш сильні еміграційні 

настрої відзначаються серед студентів і аспірантів. За даними на січень 

2016 р., лише у Німеччині грантову підтримку одержують 25 тисяч молодих 

людей (віком до 30 років) з України. Загалом, за кордон хотіли б виїхати 

більше 60 % української молоді. 

Рівень «відпливу інтелекту» з України один з найбільших у світі.  

З України їдуть найбільш перспективні молоді вчені, серед тих, хто виїхав за 

кордон на постійне місце проживання впродовж останніх 5 років переважали 

фахівці з біології, фізики, математики, – саме ті, від кого багато в чому 

залежить інноваційний розвиток. Тобто, проголошена Україною інтеграція зі 

спільним науково-освітнім простором ЄС, додала додаткового імпульсу 

«відтоку мізків».  

Ще однією проблемою вітчизняної науки є відсутність єдиного центру 

координування розвитку науки і технологій, визначення актуальних для 

інновацій тем дисертаційних досліджень. В Україні задекларовано 

40 пріоритетних напрямів наукової галузі, водночас у Німеччині лише п’ять 

1 Низька зарплатня штовхає українців за кордон – демографи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.bbc.com/ukrainian/news/2013/07/130710_ukrainians_migration_rl 
Українська молодь не протестує, а емігрує [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу:http://www.bbc.com/ukrainian/business/2011/12/111209_jobless_youth_ukraine_az.shtml 
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пріоритетних напрямів розвитку науки. В умовах недостатнього 

фінансування адекватний розвиток такої кількості наукових напрямів 

неможливий. 

Формування кадрового складу науки в Україні йде всупереч 

загальносвітовим тенденціям. Якщо у світі за останні роки кількість вчених 

збільшилася на 20 %, – то в Україні лише в 2015 році у НАНУ звільнено 

2730 осіб, з них 95 докторів наук і 511 кандидатів наук. Крім іншого, 

вітчизняна наука втрачає значні кошти: щоб виростити кандидата наук, 

потрібно як мінімум 10 років, докторанта – ще більше часу. Небезпечною 

тенденцією є падіння престижу професії науковця, про що свідчить стан 

справ з аспірантурою.  
Довідково: У 2013 році конкурс до аспірантури в цілому по Академії вперше 

за багато років був меншим за одну особу на місце. Викликає занепокоєння й 
зменшення загальної чисельності аспірантів. За 2009–2014 роки воно становило 
майже 26 %. У 2015 році лише кожен п'ятий науковий співробітник у НАНУ був 
молодим ученим і також кожен п'ятий кандидат наук – віком до 35 років. На 
початок 2015 р. у наукових установах НАНУ працювало 6 (!) докторів наук віком 
до 35 років2.  

Причинами такого стану речей є: недофінансування науки, низька 

заробітна плата, неможливість виконання досліджень на високому науковому 

рівні через низький рівень матеріально-технічної бази, незатребуваність, 

відсутність перспектив кар’єрного зростання, відсутність власного житла.  

У результаті значна частина молодих вчених покидає наукову діяльність і 

йде в інші сегменти господарства країни. 

Міжнародні тенденції модернізації докторської освіти. На 

сучасному етапі розвиток економіки знань призвів до того, що навички та 

компетенції, які формуються в аспірантурі (докторантурі), виявляються 

затребуваними не лише в межах академічної праці, але і в інших сферах, що 

2 Основні підсумки діяльності Національної академії наук України та заходи з реалізації Концепції розвитку 
НАН України на 2014—2023 роки (Доповідь президента НАН України академіка НАН України Б.Є. Патона 
Загальним зборам НАН України 3 квітня 2014 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/Paton_dopovid_1.pdf; Лідія Суржик  «Один із головних чинників, який 
призвів до нинішнього стану справ у НАНУ, — вік...» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
 http://gazeta.dt.ua/SCIENCE/odin-iz-golovnih-chinnikiv-yakiy-prizviv-do-ninishnogo-stanu-sprav-u-nanu-vik-
_.html; Віче за матеріалами «Експрес» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://viche.net.ua/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=1281&Itemid=390 
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поєднуються з інтелектуальними видами діяльності. Це зробило 

малоефективною традиційну модель індивідуального «учнівства» як 

провідної форми підготовки майбутніх дослідників, і, у поєднанні зі 

змістовним ускладненням підготовки і збільшенням мобільності навчання, 

викликало до життя структуровані аспірантські (докторські) програми.  

У розвинутих країнах масова підготовка докторантів спонукала до 

реформування систем підготовки кадрів вищої кваліфікації. Сучасні вимоги 

до змісту освітньої підготовки докторантів (аспірантів) у моделі європейської 

докторантури наступні: освітні програми повинні мати спрямованість на 

докторанта (акцент на задоволення особистих професійних запитів, 

підготовку до кар’єри в академічній та неакадемічній сферах); ведення і 

поширення структурованих докторських програм; найважливішим 

компонентом докторської програми має стати розвиток переносних 

(універсальних) навичок; держава і університети зобов’язані підтримувати і 

стимулювати міжнародну мобільність докторантів, розробку інтегрованих 

міжнародних освітніх та дослідних програм, за якими видаються подвійні 

дипломи або спільні ступені. Ці програми мають спиратися на гнучкі 

внутрішньовузівські, міжвузівські або міжнародні структури, в якості яких в 

більшості європейських університетів виступають докторські або дослідні 

школи, утворені на проблемно-дисциплінарних засадах.  

Функціонування дослідних шкіл призводить до появи нових форм 

співпраці між інститутами, університетами та бізнесом (введення гнучких 

навчальних планів, проведення дисертаційних досліджень в рамках великих 

дослідницьких проектів). Їх діяльність визначається: ретельним відбором 

кандидатів для навчання; збалансованою відповідальністю сторін  

«аспірант (докторант) – науковий керівник (або керівники) – інститут – 

університет – підприємство-партнер»; включенням аспірантів до складу 

наукових колективів, що виконують великі дослідницькі проекти; 

міждисциплінарність підготовки; включенням до програми підготовки 

стажувань у провідних зарубіжних наукових центрах; системою контролю за 
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якістю навчання. Тематика дисертацій має бути максимально наближена до 

тематики НДР, співвиконавцями яких є аспіранти. Докторські програми 

максимально орієнтовані на динаміку ринку праці3. 

У світі набуває поширення ефективна система підготовки докторантів 

«3D – система»: молоді дослідники мають двох наставників (Double Mentor), 

є членами двох науково-дослідних установ (Double Affiliation) і провадять 

міждисциплінарні дослідження в двох галузях (Double Discipline).  

Зазначені школи часто мають проектну спрямованість і можуть 

передбачати створення дослідницьких груп або мереж, у склад яких можуть 

входити кілька університетів, інститутів, підприємств. Ці ж структури 

служать зв’язку з промисловістю, бізнесом і державними службами. Сьогодні 

близько 50 % університетів Європи мають дослідні школи для підготовки 

PhD-здобувачів. В Україні докторські школи за таким зразком функціонують 

з 2008 р. лише у НаУКМА. Їх досвід має бути використаний в університетах 

та інститутах країни. 

Забезпечення змістовної та методологічної спадкоємності освітньо-

наукової діяльності та підготовка докторів для науково-освітньої та 

економічної сфер. Актуальною проблемою українських шкіл останніми 

роками став рівень викладання фізико-математичних та природничих 

дисциплін, слабка підготовка школярів до вступу в університети.  
Довідково: У рішенні Комітету Верховної Ради України з питань науки і 

освіти «Про стан викладання фізико-математичних дисциплін у навчальних 
закладах України» від 18 травня 2016 року констатується «загалом, оцінюючи 
сучасний стан викладання фізико-математичних дисциплін Комітет стверджує, 
що за останні роки рівень викладання освітніх галузей «Математика» «Фізика», 
«Хімія», «Біологія» знизився»4. 

У той час, коли однією із світових тенденцій розвитку інноваційної 

сфери є поєднання усіх ланок та циклів підготовки фахівців вищої 

3 Doctoral Programmes in Europe's Universities: achievements and challenges [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/lozovyy/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%B
A%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/Doctoral_Programmes_in_Europe_s_Un
iversities%20(2).pdf 
4 Рішення Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти «Про стан викладання фізико-
математичних дисциплін у навчальних закладах України» від 18 травня 2016 року 
 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ldf-kr.at.ua/doc/risn.pdf 
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кваліфікації, починаючи з школи і закінчуючи докторантурою. Наприклад, 

уряд Великої Британії у Стратегії «Наш план зростання: наука та інновації» 

ставить на порядок денний «виховання наукових талантів», що передбачає 

впровадження системи заходів, спрямованих на розвиток та підтримку 

обдарованих дітей з початкової школи впродовж усього циклу навчання та 

сприяє нарощуванню потенціалу підготовки фахівців з природничо-

наукових, інженерних і технічних спеціальностей, важливих для інноваційної 

економіки. 

З метою формування наступності та спадкоємності природничо-

наукової та технічної підготовки фахівців британським урядом заплановано: 

посилення якості викладання дисциплін STEM (Science, Technology, 

Engineering and Mathematics); створення нових програм з природничо-

наукових, інженерних та технічних дисциплін; додатковий прийом на роботу 

до 2,5 тис. вчителів з математики та фізики шляхом рекрутингу освітян через 

нові схеми, включно із залученням випускників, докторантів, дослідників. 

Нова схема передбачає: фінансову підтримку учням, що вивчають 

математику чи фізику на рівні A-level (програми підготовки до університету); 

уведення неоподатковуваних стипендій у розмірі 25 тис. фунтів стерлінгів 

для залучення кращих випускників з математики та фізики до викладання; 

створення мережі математичних центрів по всій Британії як центрів 

передового досвіду; розробку нової кваліфікації «Основи математики», 

розраховану на студентів, що не планують здавати математику по програмах 

A-level; підтримка трирічної освітньої кампанії «Твоє життя», мета якої – 

популяризація вивчення математики і фізики на рівні A-level в якості 

фундаменту для подальшого навчання і кар'єри5.  

Потреба у кадрах високої кваліфікації не лише у науковій, а й у 

економічній сфері зумовлена процесами глобальної інформатизації та 

тенденцією швидкого застарівання знань, що підвищує увагу до виробництва 

5 Our plan for growth: science and innovation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https: // 
www.gov.uk/government/publications/our-plan-for-growth-science-and-innovation 
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та адаптації нових знань. У ЄС під гаслом «Одна професія, кілька кар’єр» 

пропагується запровадження докторських програм, що створюють 

можливості для осіб з докторським ступенем працювати не лише у науково-

освітніх установах, а й у економічній сфері. Для цих робочих місць, науково-

дослідницька освіта в рамках дисциплінарних меж і навичок, націлених на 

викладання і наукові дослідження, вважається недостатньою.  

У провідних країнах, де формується економіка знань, існує постійна 

необхідність висококваліфікованої робочої сили, яка б мала навички 

дослідницької роботи. Новою тенденцією розвитку докторської освіти у світі 

є створення «професійних докторантур». 

Сучасні вимоги до підготовки докторської дисертації базуються на 

засадах міждисциплінарності, вироблення професійних навичок і підготовці 

до ринку праці. Кілька країн (США, Нідерланди, Великобританія та Австрія) 

розпочали впровадження «професійних докторантур», характеристикою яких 

є зорієнтованість на прикладні дослідження, що має зміцнити співпрацю 

університетів з промисловістю та бізнесом (наприклад, за рахунок роботи над 

проектами в промисловості або спільного нагляду за дослідженням). Згадані 

докторські дисертації часто пов’язані з проектами, здійснюваними в межах 

підприємства. У цілому, кількість програм для професійних докторантур 

зростає. Спостерігається диверсифікація вимог до вступу та прийому до 

«професійних докторантур», оскільки з’являються докторські програми для 

професіоналів з практичним досвідом. Умовою таких програм є те, що 

післядипломною підготовкою визначаються технологічні дослідження у 

промисловості. Найчастіше ці механізми включають кооперативні системи 

докторської освіти, за допомогою яких студенти чергуватимуть свої 

дослідження і професійну діяльність у промисловості з навчанням в 

університетах6. Крім того, фіксується співпраця щодо підготовки кадрів 

6 Прикладом є створення у Голландії нової наукової школи «Прикладні науки», яка разом з Асоціацією 
голландської хімічної промисловості, дає можливість випускникам із першим ступенем знань природничо-
математичних наук та початковим досвідом роботи, здобути докторську ступінь. Doctoral 
Studies and Qualifications in Europe and theUnited States: Status and Prospects. Edited by. Jan Sadlak. Bucharest. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001364/136456e.pdf 
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високої кваліфікації в інших професійних сегментах. У тому числі 

створюються колаборації між університетами та організаціями сфери 

комунальних послуг з метою розробки докторських програм. 

Висновки 

На противагу світовим тенденціям залучення та мотивації молодих 

науковців, Україна втрачає найбільш талановитих учених, а проблема якісної 

підготовки фахівців набуває все більшої гостроти. Темпи вимивання кадрів 

вищої кваліфікації з науково-технічної сфери створюють підґрунтя для 

значного технологічного відставання, що створюватиме загрози національній 

безпеці країни. Існує гостра необхідність у масштабному залученні у науку 

молоді шляхом якісної модернізації системи підготовки кадрів вищої 

кваліфікації та створенні дієвого механізму підтримки молодих учених, 

використовуючи досвід кращих європейських та світових зразків, що 

передбачають: зміну організаційних аспектів докторської освіти; введення 

структурованих докторських програм та докторських шкіл; освоєння нової 

культури наукового керівництва; включення в «компетентнісні моделі» 

докторів універсальних навичок; запровадження професійних докторських 

ступенів; розширення кар'єрних перспектив докторів і постдокторантів. 

Формування вітчизняної інноваційної економіки вимагає швидкої 

трансформації та удосконалення системи підготовки кадрів вищої 

кваліфікації: організаційних форм діяльності аспірантур та докторантур; 

введення системи активного матеріального стимулювання та підвищення 

соціального статусу вченого; інфраструктури фінансування, відповідного 

сучасним вимогам забезпечення навчальної та матеріально-технічної бази; 

системи відповідальності за якість шляхом введення критеріїв оцінювання 

підготовки фахівців на всіх етапах і рівнях; взаємодії науки, освіти та 

виробництва, орієнтації на практичний результат, враховуючи потреби ринку 

праці; формування якісно нової системи відбору та підготовки наукових 

кадрів. 
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Наслідком реформування діяльності аспірантур (докторантур) має 

стати перехід від «радянської» моделі підготовки кадрів вищої кваліфікації 

до кращих світових моделей формування кадрового складу для системи 

інноваційного розвитку національної економіки. 

Рекомендації 

Для втілення ефективної політики формування фахового потенціалу 

необхідно наступне: 

1. З метою врегулювання ряду проблемних питань у сфері підготовки 

кадрів для наукової і науково-технічної сфери Кабінету Міністрів України, 

Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, Міністерству 

освіти і науки України, Національній академії наук України, 

Національній раді України з питань розвитку науки і технологій 

підготувати:  

- пропозиції змін до Бюджетного кодексу України7 на 2017 рік, 

передбачивши вирішення питання виділення та розподілу 

фінансування при розробці та втіленні спільних програм підготовки 

аспірантів та докторантів вітчизняними бюджетними установами 

відповідно до вимог часу; 

Національній раді України з питань розвитку науки і технологій, 

Міністерству освіти і науки України розглянути можливість створення 

робочої групи для формування пропозицій щодо внесення змін до ст. 30 

Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» № 848-VIII від 

26.11.2015 р.8, передбачивши:  

- створення механізму захисту прав інтелектуальної власності 

вітчизняних наукових установ та вчених на науковий та науково-

технічний результат, отриманий у колабораціях за участі іноземних 

7 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 
8 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/848-19 
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партнерів, які претендують на право інтелектуальної власності на 

науково-технічні (прикладні) розробки. 

Науковому комітету Національної ради України з питань розвитку 

науки і технологій з метою підтримки і стимулювання міжнародної 

мобільності науковців і збереження кадрового потенціалу: 

- розглянути можливості уточнення ст.34 Закону України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність» стосовно визначення терміну стажування 

молодих вчених за кордоном, оскільки вітчизняні наукові установи і 

університети не мають права утримувати співробітника в штаті більше 

дев’яти місяців; 

- розглянути можливість внесення доповнень до Закону України «Про 

вищу освіту»9 № 1556-VII від 01.07.2014р., передбачивши:  

- створення «професійних аспірантур (докторантур)», які готуватимуть 

для бізнесу висококваліфіковану робочу силу, що має навички 

дослідницької роботи, що дасть можливість сформувати механізми, які 

забезпечать посилення науково-виробничої складової аспірантської 

(докторської) технічної підготовки, взаємодію держави, науки, освіти і 

бізнесу у визначенні пріоритетів докторських досліджень та 

фінансування науково-технічних та інноваційних проектів і програм, 

сприяти співпраці аспірантур (докторантур) з високотехнологічними 

виробництвами, створення науково-виробничо-освітніх ресурсних 

центрів; 

2. Міністерству освіти і науки України провести робочу нараду 

стосовно вивчення можливостей розробки якісного механізму імплементації 

положень Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» у 

частині ст. 26 стосовно ефективного залучення учнівської молоді до наукової 

і науково-технічної діяльності. 

9 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-vii 
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3. Міністерству освіти і науки України, Комітету Верховної Ради 

України з питань науки і освіти з метою забезпечення змістовної та 

методологічної спадкоємності освітньо-наукової діяльності на стадії 

переходу із середньої школи до ВНЗ та НАНУ включити до проекту нового 

Закону України «Про освіту» (реєстраційний № 3491-д від 04.04.2016) 

положення щодо запровадження центрів наукової освіти в Україні, що дасть 

можливість законодавчо визначити статус наукових ліцеїв та спеціалізованих 

шкіл наукового спрямування, Малої академії наук в освітньо-науковій 

системі України. 

4. Кабінету Міністрів України, Міністерству економічного 

розвитку і торгівлі України, Міністерству освіти і науки України, 

Національній академії наук України, галузевим академіям наук: 

- розробити та впровадити програму підготовки кадрів вищої 

кваліфікації для інноваційної економіки «Науково-інноваційне 

партнерство». Реалізація програми сприятиме підтримці бізнесом та 

державою підготовки кадрів вищої кваліфікації, посиленню 

прикладного характеру наукових досліджень і використанню їх 

результатів, створенню інноваційних колаборацій, забезпеченню 

доступу до інформації та навчання на підприємствах, поліпшенню 

взаємодії між учасниками інноваційного процесу, дозволить 

задовольнити кадрові потреби напрямів інноваційної економіки 

необхідних для держави (оборони та безпеки).  

5. Міністерству освіти і науки України, Національній академії 

наук України, галузевим академіям наук: 

- розробити цикл заходів, розрахований на поліпшення якості  

викладання фізико-математичних та природничих дисциплін, 

заохочення школярів до їх вивчення, у т. ч., розглянути питання про 

включення фізики до переліку обов'язкових випускних іспитів в 

школах у форматі ЗНО, що сприяло б підвищенню рівня підготовки з 
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цього предмету і конкурсу при вступі до ВНЗ на інженерно-технічні 

спеціальності та напрямки; 

- спільно з Міністерством інформаційної політики України 

розробити та реалізувати спеціальний інформаційний проект «За 

інноваційною наукою – майбутнє», мета якого – залучити молодих 

людей до професій та наукових досліджень, які забезпечують 

інноваційний розвиток (із широким висвітленням в усіх можливих ЗМІ, 

із залученням соціальних мереж, проведення наукових конференцій, 

семінарів, фестивалів за участю школярів та молоді); 

- розробити проекти типових нормативно-правових документів, 

спрямованих на забезпечення створення спільних аспірантур та 

докторантур між науковими установами НАН України та вищими 

навчальними закладами МОН (положення про спільні лабораторії, 

навчально-наукові центри та комплекси; визначення прав та обов’язків 

співкерівників аспірантів; запрошення іноземних вчених та викладачів 

і викладання англійською мовою; створення інфраструктури 

дистанційної освіти та інтегрованої інформаційної мережі баз даних 

тощо). Це сприятиме підвищенню рівня підготовки кадрів вищої 

кваліфікації, модернізації аспірантської та докторської освіти на основі 

сучасних науково-освітніх підходів.  

Відділ гуманітарної безпеки 

(В.С. Лозовий) 

№ 37, Серія «Гуманітарний розвиток» 

 


