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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У процесі євроінтеграції України, переходу від інду-

стріального суспільства — до інформаційного, посилен-
ня вимог на ринку праці та постійних динамічних змін у
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У статті розкрито сутність і значення модернізації у вищій освіті; висвітлено основні тенденції

державного регулювання процесу модернізації освітньої системи; окреслено управлінський

інструментарій держави щодо модернізаційних процесів в освіті; визначено перспективи управ-

ління процесом модернізації вищої освіти України. Підкреслено необхідність розробки управлін-

ського інструментарію держави щодо суттєвого оновлення підходів до структури й змісту освіт-

нього процесу, усвідоленого мотивованого навчання студентів, відповідності професійних ком-

петентностей випускнтків закладів вищої освіти з вимогами роботодавців. Констатовано, що

модернізація вищої освіти є системою майбутнього інтелектуального розвитку України, май-

бутнього не тільки фахівця випускника вищого навчального закладу, а й держави в цілому. Вища

школа повинна стати головним інститутом культури мовлення, накопичення та передачі інте-

лектуального потенціалу суспільства, основи людського розвитку та прогресу суспільства, га-

ранта духовного і культурного прогресу суспільства. Управлінські інструменти процесу модер-

нізації вищої освіти в Україні мають бути спрямовані на вирішення основних завдань освітньої

реформи.

The essence and significance of modernization in higher education revealed in the article. The

main tendencies of state regulation of the process of modernization of the educational system are

covered; the administrative tools of the state on modernization processes in education outlined; the

prospects of managing the process of modernization of education in Ukraine are determined. The

need to develop the state's administrative tools for a substantial update of the approaches to the

structure and content of the educational process, the motivated training of students. The

correspondence of professional competencies in higher education institutions to the requirements

of employers stressed. The state and educational system authorities initiate and organize measures

to improve the state regulation of the process of modernization of higher education.

Modernization of higher education is a system for creating the future intellectual development of

Ukraine, a future not only of a specialist graduate of a higher educational establishment, but also of

the state as a whole. Higher school should become the main institution of culture broadcasting,

accumulation and transfer of intellectual potential of society, the foundation of human development

and progress of society, the guarantor of the spiritual and cultural progress of society. The managerial

tools of the process of modernization of higher education in Ukraine should be aimed at solving the

main tasks of educational reform.
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соціумі, що зумовлюють модернізацію професійної осві-
ти, посилюється необхідність змістовного та структур-
ного оновлення процесу підготовки висококваліфікова-
них фахівців для різних галузей, і у зв'язку з цим —
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інтенсифікації розвитку професійного потенціалу май-
бутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури.
Модернізація в освіті передбачає вдосконалення змісту,
методів і форм освітнього процесу.

Суспільно-політичні трансформації, які відбулися в
Україні на межі ХХ і ХХІ ст., зумовили зміну статусу
освітньої галузі, висунули нові вимоги до вищої освіти
як головного чинника, що суттєво впливає на прогрес
держави, інтелетуальний і професійний потенціал нації.
Каталізатором таких процесів стала глобалізація як за-
гальна тенденція до єдності світу, що водночас означає
і загострення конкуренції між державами-націями, на-
буття нею глобальних масштабів, поширення не тільки
на економіку, а й інші сфери життєдіяльності країн.

Наразі у світі склалися нові тенденції зміни ціннісних
пріоритетів, які зумовлюють суспільний розвиток, люд-
ство зробило перехід від індустріального суспільства з
яскраво вираженим технократизмом мислення до по-
стіндустріального, інформатичного, що передбачає пе-
реоцінку інтелекту та якості кваліфікації кожного фа-
хівця.

Освітня система України потребує суттєвого онов-
лення підходів до структури й змісту освітнього проце-
су, усвідоленого мотивованого навчання студентів,
відповідності професійних компетентностей випускників
закладів вищої освіти з вимогами роботодавців.

Державне регулювання процесу модернізації вищої
освіти України у контексті глобалізації й інформатизації
передбачає контроль за моделюванням і створенням
нових освітніх стратегій щодо оновлення й осучаснен-
ня освітнього середовища студентів, прийняття управ-
лінських рішень з боку органів державної влади щодо
наближення системи освіти України до світових освітніх
стандартів.

До основних освітніх тенденцій і закономірностей
розвитку вищої освіти на сучасному етапі належать:
створення єдиного європейського освітнього простору;
уніфікація та стандартизація інноваційних підходів до
освіти; створення умов для самовдосконалення особис-
тості впродовж усього життя; неперервне зростання
якісних показників розвитку й функціонування освітніх
інституцій.

Як зазначено в "Національній доктрині розвитку
освіти в Україні", освіта має стати стратегічним ре-
сурсом поліпшення добробуту людей, забезпечення
національних інтересів, зміцнення авторитету й
конкурентоспроможності держави на міжнародній
арені [8].

Актуальність теми статті зумовлена відсутністю в
царині наукових розвідок про державне управління
освітніми процесами чіткого розуміння ролі державми
в регулюванні процесом модернізації вищої освіти Ук-
раїни в умовах глобалізації.

Удосконалення управління вищою освітою є важ-
ливою державною проблемою впродовж, яка актуалі-
зуються в умовах модернізації освітньої системи: зако-
нодавчого закріплення повноважень у цій сфері діяль-
ності за різними рівнями управління, входження в Бо-
лонський процес і перехід до багаторівневої освіти, роз-
робка освітніх стандартів нового покоління, переходу
на зовнішнє незалежне оцінювання, нормативне фінан-
сування тощо.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням державного регулювання системи освіти
та державної політики щодо модернізації освіти присвя-
чено праці вітчизняних учених (В. Андрущенко, В. Ас-
тахова, Г. Башнянин, К. Ващенко, О. Євсєєва, О. Кома-
рова, Ю. Ковбасюк, В. Кремень, К. Левківський, В. Лу-
говий, І. Мищишин, Ю. Молчанов, Н. Обушна, Н. Про-
тасова, А. Сбруєва, І. Семенець-Орлова, В. Федотова,
В. Філіпова та ін.) і зарубіжних дослідників (П. Андрес,
З. Бауман, П. Ван дер Хідона, П. Вервімп, Дж. Гордон,
A. Ґіденс, Дж. Кнайт, В. Кньобл, К. Компбелла, В. Ку-
клін, A. Maртінеллі, Р.Стьюарт, Б. Чарлтон та ін.).

Як зазначає П. Скотт, "глобалізація — це, можли-
во, найбільш фундаментальний виклик, який відчула
вища У котнексті вищої професійної освіти глобаліза-
ція "виявляється в тому, як ми викладаємо, вивчаємо,
досліджуємо і спілкуємося" [2, с. 45].

Глобалізація у сфері вищої освіти — це віддзерка-
лення необхідності підготовки майбутніх фахівців до
професійної діяльності у глобальному світі, до управ-
ління глобальними процесами. Інтернаціоналізація
змінює вимір освіти, а глобалізація змінює світ, у якому
розвивається інтернаціоналізація [20, с. 3].

Інтернаціоналізація освіти на національному, секто-
ральному та інституційному рівнях розуміється як про-
цес, у якому мета, функції та організація надання
освітніх послуг набуває міжнародного виміру [21].

Найлаконічнішою та найструктурованішою, на наш
погляд, є дефініція американського вченого Дж. Найта,
який стверджує, що інтернаціоналізація є процесом
упровадження міжнародної складової у дослідницьку,
освітню і адміністративну функції вищої освіти [13].

Можливості для модернізації вищої освіти, впровад-
ження інновацій, якості й доступності знань, забезпечен-
ня мобільності студентів і викладачів та міжнародної
співпраці створюються завдяки інтернаціоналізації [10].

Рушійною силою глобалізації виступає науково-тех-
нічний прогрес, що базується на інформаційних техно-
логіях [3].

Формування нової спільноти "суспільства модерну",
це — та кінцева мета, що має стояти на вершині пара-
дигми модернізації як сучасного тренду розвитку украї-
нського суспільства [9]. Дослідниця Н. Обушна називає
парадигму модернізації сучасним трендом розвитку ук-
раїнського суспільства [там само].

На думку політолога Ю. Шайгородського, можна го-
ворити про спорідненість категорій "трансформація" і
"модернізація", проте вчений вказує на нейтральність
поняття "трансформація" як теоретичного інструменту
аналізу сучасних соціальних змін (як прогресивних, так і
навпаки), який має і важливий евристичний потенціал [17].

Термін "трансформація" трактується як суттєва "струк-
турна переробка систем, яка перетворює шляхом зміни
зв'язків, відносин й опосередкувань організацію і функції
вихідного формоутворення. Трансформація є типовим
перехідним процесом соціальної еволюції" [5, с. 204].

У контексті наукових досліджень трансформацію
розуміють як відкритий процес, що розвивається під
дією вихідних базисних і привхідних ситуаційних обста-
вин, цілей і засобів їх досягнення в діяльності людей;
як саморегульований та самокоректований процес, і він
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переважно вільний від концептуальної заданості резуль-
татів, наявних у проектах модернізації та реформах [6].

Як наголошує М. Михальченко, "трансформація,
зміна, розвиток можуть бути орієнтовані на зміну реа-
лій куди завгодно: уперед, назад, убік, по колу і так далі.
Модернізація ж орієнтує суспільство і його структури,
сфери на вдосконалювання, просування вперед, на роз-
роблення й реалізацію нових цілей, завдань, пріори-
тетів, стратегій [там само, с. 19].

На думку В. Федотової, модернізація включає в
себе, насамперед, корінну відмінність від традиційно-
го, тобто орієнтацію на інновації, переваження інновацій
над традицією, світський характер соціального життя,
поступовий (нециклічний) розвиток, відокремлену пер-
сональність, переважну орієнтацію на інструментальні
цінності, індустріальний характер, масову освіту, актив-
ний дійовий психологічний склад тощо [16].

За словами соціолога Е. Гумбрехта, сучасне є "ми-
нулим завтрашнього майбутнього" (цит. за [4, c. 48]).
Дослідник у галузі соціології Ю. Савельєв підкреслює,
що сучасність є багатовимірним феноменом і для її
цілісного адекватного розуміння замість альтернатив-
них інтерпретацій потрібне систематичне застосування
комплексу теорій модерну і модернізації, європейське
за походженням поняття "модерн" має виражений тем-
поральний зміст [12], іншими словами — тимчасовий
характер.

Як зауважує Є. Пінчук, модернізація вищої освіти є
складним, цілісним процесом соціокультурної діяль-
ності, що полягає в досягненні керованої позитивної
якісної зміни соціальної системи [11].

Вивчаючи особливості перебудови освітніх систем,
що відбувалися в постсоціалістичних країнах Європи на-
прикінці ХХ ст., румунський вчений Ц. Бірзеа, розробив
типологію реформ (залежно від сутності, обсягу та якості
освітніх змін): 1) корекційні, покликані ліквідувати недо-
ліки, характерні для командно-адміністративної системи;
2) модернізаційні, що полягають в оновленні змісту підго-
товки та методів викладання й не передбачають змін в
інституційній структурі системи освіти; 3) структурні, що
включають оновлення законодавства, реорганізацію
органів управління освітою, забезпечення контролю
якості освіти, особливо педагогічної; 4) системні, що
охоплююсь усі аспекти функціонування системи освіти,
в тому числі її взаємини з суспільством [19, с. 8—9].

Проте, не зважаючи на широку представленість у
науковому світі розробок проблеми модернізації осві-
ти, питання оновлення освітнього середовища закладів
вищої освіти потребують додаткового вивчення.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — розкрити сутність і значення модерні-

зації у вищій освіті; висвітлити основні тенденції дер-
жавного регулювання процесу модернізації освітньої
системи; окреслити управлінський інструментарій дер-
жави щодо модернізаційних процесів в освіті; визначи-
ти перспективи управління процесом модернізації вищої
освіти України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Функції державного регулювання модернізаційни-

ми змінами в освіті України коригуються й удосконалю-

ються відповідно до реформ, що відбуваються в освітній
системі впродовж останнього десятиріччя. Серед основ-
них напрямів державного регулювання вищої освіти —
розвиток самостійності закладів вищої освіти, зміна
їхньої організаційної структури, вдосконалення інфор-
маційного забезпечення управлінської діяльності тощо.

Модернізація освіти — це, передусім, системна якіс-
на зміна, що включає багато компонентів: інноваційні
процеси трансформації, нові технології в освіті, міжна-
родну спрямованість вищої освіти та розвиток внутріш-
нього потенціалу освіти (О. Пінчук [11]).

Реформування, на думку С. Сисоєвої, це — необ-
хідна передумова модернізації соціальної системи, що
полягає в реорганізації діяльності сфери освіти, спря-
мованої на виконання нових завдань, як правило, на
основі впровадження суттєво оновленої або нової освіт-
ньої парадигми. Модернізація, як стверджує дослідни-
ця, — це зміни, що підтримують і забезпечують динам-
ічний розвиток освіти відповідно до цілей реформ, ство-
рення та розвиток моделей випереджального розвитку
освіти, адекватних до потреб суспільства, визначення
напрямів "прориву" та зосередження зусиль на досяг-
ненні поставленої освітніми реформами мети [15, с. 44].

Модернізація орієнтує суспільство і його структури,
сфери на вдосконалювання, просування вперед, на роз-
роблення й реалізацію нових цілей, завдань, пріори-
тетів, стратегій [7, с. 19].

Модернізація вищої освіти є основою зростання
можливостей вибору для індивіда: напряму освіти, спе-
ціальності, рівня підготовки, форми освіти, розробки та
реалізації індивідуальної стратегії освіти, а надалі —
місця роботи (в територіальному розумінні), викорис-
тання різноманітних джерел оплати навчання. Розши-
рюються можливості суспільства: виникають варіанти
отримання освіти і формування якісних знань [18].

На думку В. Андрущенка, сутність загальної ідео-
логії модернізації освіти полягає у збереженні минуло-
го, його очищенні від деформацій і осучасненні відпов-
ідно до світового досвіду; а сутність модернізації сис-
теми освіти полягає в переході до нової освітньої пара-
дигми, під якою розуміється сукупність принципів,
ціннісних настанов і способів організації освітньої діяль-
ності, які визначають кут зору на освіту: її мету, модель
та освітній ідеал, адекватний антропологічним та соціо-
культурним запитам суспільства [1, с. 32].

Як зазначає С. Сисоєва, "процес модернізації осві-
ти можливий тільки після реформування її основ відпо-
відно до вимог часу" [14, с. 44].

Загальновідомо, що ініціює та організовує заходи
з удосконалення державного регулювання процесу мо-
дернізації вищої освіти саме держава й органи управлі-
ння освітньою системою. Але слід звернути увагу на те,
що наразі є низка недоліків, що потребують усунення,
зокрема відсутність: чіткого спрямування запланованих
в межах модернізації заходів на досягнення поставле-
ної мети, єдиних критеріїв якості освіти та показників
оцінки стану вищої освіти.

Серед критеріїв модернізації вищої освіти називають
високу гнучкість, здатність пристосовуватися до змін,
реагувати на них, оскільки розв'язання проблем прогно-
зується лише частково. Критерії модернізації визначають
кінцевий образ системи, її заплановані стани.
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Порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного дос-
віду вдосконалення державного регулювання освіти зас-
відчив, що мета розвитку освіти визначається максималь-
но конкретно і зрозуміло для суспільства; управління осв-
ітніми системами в європейських країнах здійснюється на
основі розробки й реалізації програм розвитку освіти на
довгострокову перспективу; розширюється суспільне уп-
равління шляхом створення й діяльності колегіальних
органів за оцінкою якості освіти, визначенням основних
напрямів розвитку освітньої системи освіти, здійсненням
її взаємодії з економікою та громадськістю.

ВИСНОВКИ
Отже, модернізація вищої освіти — це система тво-

рення майбутнього інтелектуального розвитку України,
це — майбутнє не тільки окремого фахівця, випускника
вищого навчального закладу, а й держави загалом. Вища
школа має стати головним інститутом трансляції культу-
ри, акумулювання та передачі інтелектуального потенці-
алу суспільства, фундаментом людського розвитку, га-
рантом духовного та культурного прогресу суспільства.

Сучасні інтеграційні та трансформаційні процеси,
глобалізація, створення єдиного інформаційного про-
стору спонукають органи державного управління вищою
освітою до пошуків універсальної моделі професійної
підготовки майбутніх фахівців для всіх галузей еконо-
міки й суспільного життя, що гармонійно поєднуватиме
знання та високоефективні технології, традиції та но-
вації, національні особливості та глобальні тенденції.

Управлінський інструментарій щодо процесу модер-
нізації вищої освіти України має бути спрямованим на
вирішення основних завдань, якими, на нашу думку, є:
підвищення якості підготовки майбутніх фахівців за
рівнями та спеціальностями згідно з потребами еконо-
міки та вимогами роботодавців; оптимізація використан-
ня ресурсів, що надаються освіті державою; розвиток
автономії й ініціативи закладів вищої освіти при поси-
ленні централізованого управління, підвищення якості
професійноїт підготовки майбутніх фахівців з проекцією
на сучасний ринок праці, вдосконалення державного
регулювання модернізацією вищої освіти.
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