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У статті проаналізовано стан міграції населення у розрізі статевовікової структури та системи освіти 
Хмельницької області. Показано, що кількість абітурієнтів у вищі навчальні заклади поступово зменшується,в 
той час як зростає міграція молоді та осіб працездатного віку. Побудовано модель, яка підтверджує вплив 
міграції молоді на вступ у ВЗН області.
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Овчинникова О.Р. ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИИ МОЛОДЕЖИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВЫСШИЕ 
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ РЕГИОНА

В статье проанализированы состояние миграции населения в разрезе половозрастной структури и систе-
мы образования Хмельницкой области. Показано, что количество абитуриентов в высшие учебные заведе-
ния постепенно уменьшается, в то время как растет миграция молодежи и лиц трудоспособного возраста. 
Построена модель, которая подтверждает влияние миграции молодежи на поступление в ВУЗы области.

Ключевые слова: миграция, половозрастная структура, молодежь, обучение, поступление в ВУЗ.

Ovchinnikova O.R. THE IMPACT OF MIGRATION OF YOUNG PEOPLE ON THE ACCESSION TO HIGHER 
EDUCATION INSTITUTIONS IN THE REGION

The article analyzes the state of migration of the population in the context of the sexage structure and the ed-
ucation system of the Khmelnitsky region. It is shown that the number of entrants to higher educational institutions 
is gradually decreasing, while the migration of young people and persons of working age is growing. A model was 
developed that confirms the impact of migration of young people admission to higher educational institutions.

Keywords: migration, genderage structure, youth, education, admission to higher education institutions.

Постановка проблеми. Міграція насе-
лення – складне соціальноекономічне явище, 
що обумовлене різними причинами і вимагає 
всебічного та поглибленого вивчення. Мігра-
ційні процеси досліджуються з огляду на соці-
альноекономічні проблеми, внаслідок від-
пливу висококваліфікованої робочої сили та 
молоді. Наприклад, з одного боку, виїзд фахів-
ців за кордон (на постійне чи тривале перебу-
вання) має позитивні наслідки, оскільки у кра-
їні, яку вони залишають, звільняються робочі 
місця, що дуже важливо за умов безробіття. 
З іншого боку, це має негативні наслідки через 
те, що свій творчий потенціал висококваліфі-
ковані спеціалісти реалізують в іншій країні, 
тим самим збільшуючи національне багат-
ство останньої [1].

Сьогодні Україна переживає глибоку демо-
графічну кризу, ознаки якої відбиваються на 
вищій освіті через щорічне скорочення випус-
кників середніх шкіл і відповідно вступників у 
ВНЗ різних рівнів акредитації. Фахівці вбача-
ють вихід із критичної ситуації у скороченні 

кількості спеціальностей і через проведення 
політики укрупнення ВНЗ. Крім того, сьо-
годні на ринку освітніх послуг відзначається 
жорстка конкуренція за абітурієнтів, що, без-
умовно, активізує освітні міграції, особливо 
виїзд молоді за кордон на навчання.

Необхідними умовами освітньої мігра-
ції є: спроможність до освітньої діяльності, 
бажання та можливість її здійснювати; наяв-
ність відповідних навчальних закладів в країні 
(регіоні); перевага впливу чинників освітньої 
міграції над бажанням залишитися в країні 
(регіоні) проживання [2]. Таким чином, освітня 
міграція є невід’ємною складовою процесу 
інтеграція освіти, науки та виробництва: 
спільного використання потенціалу освітніх, 
наукових та виробничих організацій у вза-
ємних інтересах. Тому актуальним є дослі-
дження взаємозв’язку міграційних процесів та 
системи вищої освіти регіону.

Аналіз останніх досліджень. Вивченню 
міграційних процесів присвячені наукові праці 
учених різних наукових напрямів. Теоретичні 
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та методологічні аспекти дослідження мігра-
цій проаналізовано у працях вітчизняних і 
зарубіжних учених – Б. Брєєва, М. Доліш-
нього, А. Загробської, Т. Заславської, Е. Ліба-
нової, О. Малиновської, Д. Массея, Т. Петро-
вої, І. Прибиткової, С. Пирожкова, О. Позняка, 
Л. Рибаковського, М. Романюка, В. Старо-
вєрова, М. Тодаро, М. Шульги, О. Хомри, 
Б. Хорєва та ін. Проблеми освіти та освітньої 
міграції в Україні досліджувалися у наукових 
працях О. Біляковської, О. Власюка, І. Гнибі-
денка, О. Грішнової, Т. Драгунової, В. Іонцева, 
О. Піскуна, Письменної, Л. Семів, Ю. Чекуши-
ної, Л. Янковської, Р. Патори, та інших вчених.

Формулювання цілей статті. Метою 
даного дослідження є аналіз сучасного стану 
міграції населення в розрізі статевовікової 
структури міграційних потоків та її впливу на 
систему вищої освіти регіону.

Виклад основного матеріалу. Одним 
із важливих чинників, які зумовлюють зміну 
чисельності населення країни та його перероз-
поділ між окремими регіонами та населеними 
пунктами, є міграції населення. Об’єктивною 
основою переманювання молоді, що мігрує, 
провідними центрами світового змагання за 
висококваліфіковані кадри та освітніми закла-
дами є нерівномірність опанування окремими 
країнами досягнень науковотехнічної рево-
люції, відмінності в рівні капітальних вкла-
день у розвиток науки, техніки та освіти.

У сучасному світі, який увійшов у третє 
тисячоліття, розвиток України визначається 
в контексті європейської інтеграції з орієн-
тацією на фундаментальні цінності західної 
культури. Для України особливу актуальність 
набуває врахування факторів соціальноеко-
номічного розвитку, серед яких значна роль 
відведена людському чиннику, і особливе зна-
чення при цьому набуває система освіти [3].

Відмінними рисами навчального про-
цесу міжнародного є гнучкість, адаптивність, 
модульність, економічна ефективність, орієн-
тація на споживача, опора на передові кому-
нікаційні та інформаційні технології. У зв'язку 
з тим, що сучасне суспільство вступає в епоху 
інформатизації, характерною тим, що інфор-
мація стає одним з найважливіших ресурсів, в 
освітньому процесі світового рівня спостеріга-
ється такий процес, як глобалізація – процес, 
який передбачає в галузі освіти інтеграцію та 
координацію національних освітніх систем та 
міграції молоді на навчання [4].

Під час дослідження стану освіти у Хмель-
ницькій області було проведено аналіз стану 
вищих навчальних закладів, аналіз фінансу-

вання вищої освіти, аналіз випуску фахівців 
із ВНЗ. Мережу вищих навчальних закладів 
Хмельницької області формують 28 закла-
дів усіх рівнів акредитації та форм власності, 
у тому числі шість університетів, дві акаде-
мії, чотири інститути, 10 коледжів, три техні-
куми, три училища, які підпорядковані сімом 
міністерствам та відомствам. У Хмельниць-
кій області, та й взагалі по всій Україні, уні-
верситети поділяються на навчальні заклади 
IІІ рівнів акредитації та ІІІІV рівнів акредита-
ції (таблиця 1).

За даними таблиці 1 протягом 19952016 рр. 
кількість навчальних закладів ІІІ рівнів акре-
дитації скоротилася з 18 до 10 навчальних 
закладів. Відповідно кількість студентів у 
цих закладах скоротилася також, майже у 
два рази (з 13,6 по 5,2 тис. осіб). Кількість 
навчальних закладів IIIIV рівнів акредитації 
зросла з семи до дев’яти навчальних заклади. 
Відповідно й зросла кількість студентів, які 
у них навчаються (з 17,9 до 28,2 тис. осіб). 
У таблиці 2 наведені темпи змін кількості 
навчальних закладів та кількості студентів, які 
навчаються у них.

За таблицею 2 можна зробити наступні 
висновки:

– кількість навчальних закладів ІІІ рівнів 
акредитації в період з 1997 – 2016 рр. ско-
ротилася на 38,9 % або на сім навчальних 
заклади. З 2000 р. по 2005 р. кількість навчаль-
них закладів трималася позначки 15 закладів. 
Але починаючи з 2006 р. по 2016 р. їхня кіль-
кість зменшилася до 10;

– дещо кращий стан з навчальними 
закладами ІІІIV рівнів акредитації. Їхня кіль-
кість зросла на 26,6 % або на два навчальні 
заклади. Їхня кількість в середньому колива-
лася на позначці дев’ятьдесять навчальних 
заклади за весь досліджуваний період.

На рисунку 1 зображено графічно кількість 
навчальних закладів у Хмельницькій області

Щодо кількості студентів, які навчаються 
у закладах ІІІ рівнів акредитації, то їхня кіль-
кість скоротилася, майже вдвічі, тобто на 
47,1 % або на 6,4 тис. студентів. У період з 
2002 по 2007 рр. кількість студентів в серед-
ньому трималася на позначці 10,8 тис. сту-
дентів, але вже з 2008 по 2014 рр. кількість 
студентів скоротилася до 7,2 тис. студентів; 
відповідно загальна кількість студентів, яка 
навчалася у навчальних закладах ІІІІV рів-
нів акредитації в період з 1997 р. по 2016 р., 
зросла, майже вдвічі або на 14,9 тис. сту-
дентів. Спочатку з 1997 р. до 2010 р. кіль-
кість студентів з кожними роком зростала, 
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майже, рівними частинами і досягнула 
позначки 47,9 тис. студентів, але почина-
ючи з 2011 р. до 2016 р. їхня кількість впала 
до показника 28,2 тис. студентів. Цю дина-
міку можна спостерігати на рисунку 2. Про-
ведений аналіз статистичних даних вказує 
на тенденцію до поступового зменшення 
чисельності студентів. 

Для Хмельниччини характерною є тенден-
ція до збільшення питомої ваги населення, що 
отримує вищу освіту у ВНЗ IIIIV рівня акреди-
тації. Аналіз статистичних даних свідчить про 
погіршення демографічної ситуації, що може 
спричинити недобір студентів на умовах 
навчання за контрактом за рахунок власних 
коштів. Це може негативно позначитись на 
фінансовому стані вищих навчальних закла-
дів. Джерела фінансування ВНЗ залежать від 
багатьох факторів, зокрема, організаційно
правової форми управління та власності 
ВНЗ, рівня ВВП, розмірів доходів населення, 
податкового законодавства, способу форму-
вання державного бюджету, обсягів держав-
ного замовлення на підготовку фахівців, типу 
і рівня акредитації ВНЗ, попиту споживачів на 
ринку освітніх послуг, обсягів прийому студен-

тів – контрактників, спонсорської допомоги, 
конкурентоспроможності ВНЗ, його керівного 
складу [6].

У таблицях 3 та 4 показано прийом студен-
тів до вищих навчальних закладів у Хмель-
ницькій області на початковий цикл за джере-
лами фінансування їх навчання.

Як видно з таблиці 3 протягом 20002015 рр. 
прийом студентів ІІІ рівнів акредитації скоро-
тився майже в два рази або на 1567 студен-
тів. У тому числі за державним замовленням 
у період з 2000 р. по 2010 р. скорочення відбу-
лося також у два рази (з 1157 до 699 студен-
тів). А вже з 2010 р. по 2015 р. фінансування за 
державним бюджетом скорочувалася малими 
темпами (з 699 студентів до 638 студентів).

Щодо місцевих бюджетів фінансування, 
то прийом студентів стабільний, тільки дещо 
коливається в у рамках від 539 студентів до 
649 студентів у 2010 р., і до 525 у 2015 р. 
Фінансування за рахунок юридичних осіб не 
відбувалося.

У період з 2000 р. по 2015 р. кількість сту-
дентів ІІІІV рівнів акредитації, які фінансува-
лися за рахунок державного бюджету збіль-
шилася з 2535 студентів до 3465 студентів, 

Таблиця 1
Вищі навчальні заклади в Хмельницькій області [5]

Роки
Кількість закладів, од. Кількість студентів у закладах, 

тис. осіб
I-ІІ рівнів 

акредитації
ІІІ-ІV рівнів 
акредитації

I-ІІ рівнів 
акредитації

ІІІ-ІV рівнів 
акредитації

199596 18 7 13,6 17,9
199697 18 9 13,6 19,7
199798 16 9 11 23
199899 16 9 10,6 24,9
199900 16 9 10,8 25,6
200001 15 10 9,6 28,7
200102 15 10 10,4 30,3
200203 15 10 10,9 32,4
200304 15 10 10,9 34,6
200405 15 10 10,8 36,8
200506 15 10 10,9 39,4
200607 15 10 10,6 41,9
200708 12 9 8,3 46,9
200809 10 10 6,9 47,9
200910 10 10 7 45,3
201011 10 10 7,3 43,4
201112 10 10 7,5 39,9
201213 11 10 7,5 35,7
201314 11 9 7,2 32,8
201415 11 9 6,7 30,3
201615 10 9 5,2 28,2
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відповідно частка фінансування від всіх видів 
також зросла з 35,6 % до 61 %. 

Фінансування з місцевих бюджетів мале 
і коливається у межах з 301 студентів до 

363 студентів у 2010р. і до 318 у 2015 р. 
Частка фінансування у період з 2005 р. по 
2015 р. зросла з 3,2 % до 4,7 %. Дещо зміни-
лася ситуація фінансування юридичних осіб. 

Рис. 1. Динаміка кількості навчальних закладів  
в період 1990-2016 рр. у Хмельницькій області
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Таблиця 2
Темпи приросту навчальних закладів у Хмельницькій області

Роки

Темпи приросту
Кількість 

закладів І-ІІ 
рівнів акредитації

Кількість 
закладів ІІІ-IV 

рівнів акредитації

Кількість 
студентів І-ІІ 

рівнів акредитації

Кількість 
студентів ІІІ-IV 

рівнів акредитації
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19971995 0,0 0,0 28,6 2,0 0,0 0,0 10,1 1,8
19981996 11,1 2,0 0,0 0,0 19,1 2,6 16,8 3,3
19991997 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,4 8,3 1,9
20001998 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,2 2,8 0,7
20011999 6,3 1,0 11,1 1,0 11,1 1,2 12,1 3,1
20022000 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 0,8 5,6 1,6
20032001 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 0,5 6,9 2,1
20042002 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 2,2
20052003 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,1 6,4 2,2
20062004 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,1 7,1 2,6
20072005 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,3 6,3 2,5
20082006 20,0 3,0 10,0 1,0 21,7 2,3 11,9 5,0
20092007 16,7 2,0 11,1 1,0 16,9 1,4 2,1 1,0
20102008 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,1 5,4 2,6
20112009 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 0,3 4,2 1,9
20122010 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,2 8,1 3,5
20132011 10,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 4,2
20142012 0,0 0,0 10,0 1,0 4,0 0,3 8,1 2,9
20152013 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 0,5 7,6 2,5
20162014 9,1 1 0,0 0,0 22,38 1,5 6,9 2,1
20141990 38,9 7,0 28,6 2,0 47,1 6,4 83,2 14,9
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Таблиця 3
Прийом студентів до вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації  

у Хмельницькій області [5]

Роки
У ВНЗ 

І-ІІ рівнів 
акредитації, 

осіб

У т.ч. за рахунок
державного бюджету місцевих бюджетів фізичних осіб
Абсолютне 
значення

Питома 
вага, %

Абсолютне 
значення

Питома 
вага, %

Абсолютне 
значення

Питома 
вага, %

2000 3488 1157 33,2 539 15,4 1792 51,4
2005 3646 1197 32,8 609 16,7 1840 50,5
2010 2360 699 29,6 649 27,5 1012 42,9
2011 2188 695 31,8 591 27,0 902 41,2
2012 2019 672 33,3 554 27,4 793 39,3
2013 1921 667 34,7 555 28,9 699 36,4
2014 1876 650 34,6 538 28,7 688 36,7
2015 1830 638 34,9 525 28,7 666 36,4
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Рис. 2. Динаміка чисельності студентів  
в період з 1990 р. до 2016 р. у Хмельницькій області

Таблиця 4
Прийом студентів до вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації  

у Хмельницькій області [5]

Роки
У ВНЗ 

ІІІ-ІV рівнів 
акредитації, 

осіб

У т.ч. за рахунок
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2000 7115 2535 35,6 - - 82 1,2 4498 63,2
2005 9366 2884 30,8 301 3,2 3 0,03 6178 66,0
2010 8860 3657 41,3 363 3,0 1 0,01 4939 55,7
2011 7425 3357 45,2 332 4,5 1 0,01 3735 50,3
2012 6683 3636 54,4 306 4,6 2 0,03 2739 41,0
2013 6580 3520 53,5 310 4,7 1 0,02 2749 41,8
2014 6035 3480 57,7 313 5,2 2 0,03 2240 37,1
2015 5678 3465 61,0 318 5,6 1 0,02 1894 33,4
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У 2000 році вони профінансували 82 студенти, 
але вже до 2015 року фінансування зменши-
лося до одного студента. Фінансування сту-
дентів за рахунок фізичних осіб скоротилася, 
майже, вдвічі (з 4498 студенів до 1894 сту-
дентів). Відповідно частка зменшилася також 
з 63,2 % до 33,4 %. 

В останні роки зазнала трансформації ста-
тевовікова структура мігруючих. Так, пере-
вага молоді серед мігрантів стала не такою 
разючою: стаціонарна міграція в Україні 
набула переважно сімейного характеру. Пози-
тивні зрушення відбулися головним чином за 
рахунок індивідуальних міграцій, в той час 
як баланс сімейної міграції залишався одно-
значно від'ємним, хоча й наближається до 
нульового (рисунок 3).

Стрімкі міграційні потоки пояснюються 
складним соціальноекономічним станови-
щем, бідністю, неможливістю реалізувати 
себе. Звідси випливає, що велика кількість 
чоловіків і жінок неспроможні прогодувати та 
утримати сім’ю, надати дітям належну освіту, 
яка теж іноді потребує великих коштів [7]. 

В освітній міграції поєднуються ознаки 
територіальної і соціальної мобільності. 
Міграційні процеси охоплюють різні категорії 
населення як за статтю так і за віком. Про-
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аналізуємо вікову структури мігрантів Хмель-
ницької області та її динаміку (таблиця 5).

Наведені в таблиці 6 дані теж показують, 
що різні вікові групи населення відзнача-
ються неоднаковим ступенем участі в мігра-
ційних процесах. Серед мігрантів, які виїхали 
з області переважають особи молодого та 
середнього віку, тобто представники найбільш 
продуктивних у репродуктивному та еконо-
мічному відношенні прошарків населення. Це 
наглядно підтверджується на рисунку 5.

Аналіз вікової структури вибулих осіб з 
Хмельницької області свідчить про те, що най-
більш активною групою на протязі всього пері-
оду є особи віком 1524 років, при цьому їх 
часта у загальному обсязі міграційних вибуттів 
поступово зменшувалася із 46% у 2013 до 45% 
у 2014 році та 38% у 2015 році. Другий пік мігра-
ційної активності зафіксовано для вікової групи 
2534 роки. Після 35 років міграційна мобіль-
ність населення знижується. Слід зазначити, 
що досить великою є питома вага осіб віком до 
14 років, а саме у 2013 році їх частка у структурі 
вибулих становить 19%, у 2014 році зменши-
лася на 1%, порівняно з попереднім роком, ста-
ном на 2015 рік склала 17%. Найменше вибу-
лих мігрантів припадає на старше покоління, 
що пов’язано з низькою їх мобільністю.

Таблиця 5
Вікова структура вибулих осіб з Хмельницької області за 2013-2015 роки

Вік, років 2013 2014 2015
до 14 2842 2658 3365
1524 10376 9339 8559
2534 4388 3766 3935
3544 1911 1761 2196
4554 1416 1240 1452
5564 1020 929 1704

65 і більше 1082 830 1313
Разом 23035 20523 22524

Рис. 3. Сальдо міграції населення за віковими групами
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Таблиця 6
Аналіз сальдо міграції населення Хмельницької області за 2013-2015 роки,  

відповідно до вікової ознаки
2013 2014 2015
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до 14 2839 2842 3 2662 2658 4 3342 3365 23
1524 9863 10376 513 9315 9339 24 8124 8559 435
2534 4039 4388 349 3618 3766 148 3788 3935 147
3544 1790 1911 121 1692 1761 69 2204 2196 8
4554 1444 1416 28 1316 1240 76 1564 1452 112
5564 1070 1020 50 1101 929 172 1870 1704 166
65 і 

більше 1051 1082 31 846 830 16 1548 1313 145

Разом 22096 23035 –939 22350 20523 27 22350 22524 174

Рис. 5. Розподіл вибулих з Хмельницької області мігрантів за віком в 2013-2015 роках

Головний показник, який відображає 
результативність міграції – міграційний при-
ріст, скорочення (таблиця 6).

Як бачимо з таблиці 6, протягом досліджу-
ваного періоду зміна міграційного приросту 
населення, для більшості вікових груп, має 
позитивну тенденцію. Станом на 2013 рік 
додатні значення сальдо міграції населення 
були лише для осіб віком від 45 до 64 років. 
Після чого у 20142015 роках найвищі показ-
ники сальдо міграції зафіксовані для трьох 
вікових категорій – від 45 років і більше.

Таким чином, міграційні процеси продо-
вжують негативно впливати на зміну вікової 
структури населення, зокрема зменшується 
частка осіб репродуктивного віку, а це позна-
чатиметься на погіршенні показників природ-
ного руху населення області у майбутньому.

Було проведено багатофакторний коре-
ляційнорегресійний аналіз вищої освіти у 
Хмельницькій області. За результуючий фак-
тор взято вступ абітурієнтів у ВНЗ. На їхній 
вступ впливають фактори реальний наяв-
ний дохід та випуск учнів із загальноосвітніх 

навчальних закладів. Значно впливає фак-
тор демографічної ситуації, тобто кількість 
населення в країні. Тому головною пробле-
мою низької кількості абітурієнтів є складна 
демографічна ситуація в нашій державі. 
Потрібно розробляти та впроваджувати про-
грами по підвищенню народжуваності для 
успішного процвітання нашої країни у май-
бутньому.

Нами також розроблена регресійна модель 
впливу міграції молоді на вступ до ВЗН по 
Хмельницькій області. За чинник взято показ-
ник міграції – кількість мігрантів вікової групи 
від 15до 24 років. Стовбець «Прогнозоване Y” 
є змодельованим значеннями вступу студен-
тів до ВНЗ у Хмельницькій області. 

Отримана модель У = 13931,99-0,76983*х, 
коефіцієнт кореляції 0,91, коефіцієнт детермі-
нації 0,83. Критерій Фішера 19,97, що більше 
критичного значення. Отже, побудована 
модель є адекватної і якісною. Знак мінус біля 
чинника говорить про те, що зростання мігра-
ції молоді приводить до зменшення кількості 
абітурієнтів.
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Рис. 6. Реальні та змодельовані значення Y  
(вступ студентів до ВНЗ у Хмельницькій області)
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На рисунку 6 зображено реальне та емпі-
ричне значення Y. Лінія регресії прогнозо-
ваних даних із реальними даними майже 
співпадають, отже дану модель можна вико-
ристовувати на практиці для проведення дер-
жавної та регіональної політики.

Основною метою державної програми 
освітньоміграційної політики повинен стати 
конструктивний підхід для максимально ефек-
тивного поєднання потреб освітніх мігран-
тів бажанням мігрантів працювати на благо 
України. Для того, щоб освітня міграція від-
повідала цілям програми, необхідно, з одного 
боку, надавати доступну інформацію зацікав-
леним людям – особам, які є потенційними 
навчальними мігрантами, з іншого, особливої 
уваги приділяти зв’язкам з українськими та 
іноземними фірмами та компаніями, які пра-
цюють на території України та мають потребу 
у висококваліфікованих кадрах [8].

Висновки. Розбудова системи освіти в 
умовах становлення України як самостійної 
незалежної держави з урахуванням карди-
нальних змін в усіх сферах суспільного життя, 
вимагає критичного осмислення досягнутого 
і зосередження зусиль та ресурсів на вирі-
шенні найбільш гострих проблем, які стри-
мують розвиток освітньої галузі, не дають 
можливості забезпечити нову якість освіти, 
адекватну нинішній історичній епосі. Якщо 

вирішити проблеми в системі освіти і викорис-
тати відповідні шляхи їх вирішення, то можна 
й сподіватися на якісну і всім доступну освіту 
в Україні, що зменшить міграцію молоді на 
навчання за кордон.

Програма регулювання міграційних про-
цесів повинна орієнтуватися на сприянні 
поверненню етнічних українців і колишніх 
громадян України, забезпеченні повернення 
зовнішніх трудових мігрантів, забезпеченні 
соціального захисту громадян України, які 
працюють за кордоном, запобіганні нелегаль-
ної транзитної міграції, вирівнюванні вікової 
еластичності зовнішніх міграційних процесів. 
Тому, з метою ефективного використання 
наукового та освітнього потенціалу країни, 
урегулювання освітньої мобільності в регіоні 
необхідно: підвищити рівень фінансування 
освіти та науки (відповідно до статей Законів 
України щодо освіти та науки); створити в уні-
верситетах умови для залучення таланови-
тої молоді до наукової діяльності; посилити 
відповідальність підприємств, організацій 
та установ регіону за забезпечення соці-
альнопобутових умов для молодих фахів-
ців, особливо житлом у сільській місцевості; 
удосконалювати механізм довгострокового 
пільгового кредитування навчання молоді у 
ВНЗ через залучення банківської системи та 
місцевого бізнесу тощо [9].
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