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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Освіта як один із чинників, що визначають май'

бутнє нації, разом із наукою, в глобалізованому світі

виступає визначальним фактором прогресивного
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У статті окреслено стратегічні завдання та пріоритетні напрями державного управління мо�
дернізацією вищої освіти з огляду на інтеграцію України в європейський освітній простір; виз�
начено основні шляхи реформування освітньої галузі в умовах глобалізації; вказано на не�
обхідність науково�теоретичного обгрунтування і розробки практично спрямованої моделі мо�
дернізації вищої освіти й удосконалення механізму державного регулювання модернізаційних
процесів у вищій школі та регулятивного інструментарію впливу держави на цей процес.

The article outlines strategic tasks and priority directions of state management of the modernization
of higher education, taking into account Ukraine's integration into the European educational space.
The main ways of reforming education in the context of globalization identified. The necessity of a
scientific and theoretical justification and development of a practically directed model for the
modernization of higher education and the improvement of the mechanism for state regulation of
modernization processes in higher education and the regulatory tools of the state's influence on this
process substantiated.

Socio�economic and political transformations in Ukraine determine the need for modernization of
higher education in accordance with European standards.

The main directions of the state educational policy of Ukraine in modern conditions include providing
citizens with equal access to quality education; іincreasing the level of objectivity in evaluating the
performance of students, students, students. The main directions of the state educational policy of
Ukraine in modern conditions include introduction of democratic foundations in the activities of
educational institutions; improvement of civic education in education; further integration of national
education into the world educational space, ensuring its competitiveness.
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поступу цивілізації загалом. Процес євроінтеграції,

який інтенсивно відбувається сьогодні в Україні,

охоплює всі сфери життя, зокрема освітню. Стрімка

динаміка процесів цивілізаційного розвитку, потуж'
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не зростання обсягу інформації, постійне оновлен'

ня технологій, сучасні виклики глобалізації посилю'

ють необхідність кожної свідомої людини безперер'

вно здобувати нові знання, загострюють потребу

підвищувати свій освітній рівень, адаптуватися до

постійних змін та нововведень. Кардинальні геопо'

літичні трансформації, які відбулися на порубіжжі

тисячоліть, охопили всі сфери суспільного життя й

людської діяльності, зумовили бурхливий розвиток

інноваційних технологій, що спричинило перехід

людства від індустріальної до інформаційної цивілі'

зації. Україна, опинившись у точці біфуркації, поста'

ла перед необхідністю вибору траєкторії подальшо'

го суспільного розвитку, визначення напрямів дер'

жавної політики щодо модернізації всіх галузей, в

тому числі і освітньої.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Розкриттю окремих аспектів питань державної

політики щодо модернізації освіти присвятили свої

наукові праці В. Астахова, К. Ващенко, Ю. Ковбасюк,

В. Козакова, О. Комарова, С. Кравченко, В. Кремень,

В. Луговий, І. Мищишин, С. Пазиніч, О. Пономарьов,

А. Сбруєва, І. Семенець'Орлова, Ю. Сурмін, В. Філіпо'

ва та ін.

Проте, не зважаючи на широке висвітлення окре'

мих аспектів політики держави щодо оновлення освіт'

ньої галузі, проблема державного управління модерні'

зацією системи вищої освіти України потребує комплек'

сного аналізу та глибокого дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — розкрити сутність пріоритетних на'

прямів державного управління модернізацією вищої

освіти, окреслити шляхи реформування освітньої галузі

в умовах євроінтеграції.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Нинішній етап розвитку України характеризується

потребою в якісних перетвореннях в усіх сферах су'

спільного життя, що зумовило проголошення керівниц'

твом держави курсу на системну модернізацію країни

[10].

Національною стратегією розвитку освіти в Ук'

раїні на 2012—2021 рр. серед найважливіших пріо'

ритетів державної політики визначено виховання

людини інноваційного типу мислення та культури,

проектування акмеологічного освітнього простору

з урахуванням інноваційного розвитку освіти, за'

питів особистості, потреб суспільства і держави

[11].

Сьогодні суттєво підвищується роль держави як го'

ловного регулятора усіх процесів, які в ній відбувають'

ся, в тому числі — оновлення освітньої галузі згідно з

європейськими цінностями. Розвитку освіти відповідає

приєднання України до Болонського процесу, основною

метою якого є зближення і гармонізація освітніх сис'

тем країн Європи завдяки створенню єдиного євро'

пейського простору вищої освіти, її стандартизації та

уніфікації.

Освітня політика держави (як органічний склад'

ник державної соціальної політики) сьогодні потре'

бує перегляду основних положень, що актуалізуєть'

ся з огляду на загострення суперечностей у галузі

сучасної вищої освіти: 1) між стійкою тенденцією до

відповідності вищої освіти актуальним і перспектив'

ним потребам держави й суспільним запитам, що за'

безпечило б гідне позиціювання України в Європі та

світі, з одного боку, та відсутністю науково'теоретич'

ного обгрунтування і практично спрямованої моделі

державного регулювання модернізаційних процесів

у вищій школі, з іншого боку; 2) між необхідністю

збалансованої та виваженої державної політики щодо

модернізації та зміцнення галузі вищої освіти на

підставі врахування загальнонаціональних інтересів

і передових світових освітніх тенденцій, з одного

боку, й орієнтацією змісту професійної підготовки

фахівців окремих спеціальностей на застарілі галузеві

стандарти — з іншого; 3) між загостренням потреби

у впровадження інноваційних освітніх технологій у

практику вищої школи, з одного боку, та відсутністю

відповідного механізму державного управління й ре'

гулятивного інструментарію впливу держави на цей

процес, з іншого боку.

Слід зазначити, що при розробці сучасної держав'

ної осв ітньої політики необхідно враховувати

зовнішні фактори, що безпосередньо впливають на

неї, а саме: 1) економічні (зміна пріоритетів економі'

чного розвитку з адміністративно'планової економі'

ки на економіку ринкового типу; посилення конкурен'

тної боротьби на всіх типах ринків, зокрема ринку

освітніх послуг і ринку праці; рівень зайнятості насе'

лення; попит на кадри певної професійно'кваліфіка'

ційної структури; перспективи розвитку галузей еко'

номіки (промисловість, сільське господарство, сфе'

ра послуг); перспективи розвитку підприємництва); 2)

соціальні (суспільні ідеали та цінності, рівень пре'

стижності освіти; соціальна структура суспільства); 3)

політичні (ціннісні орієнтири політичних лідерів; роль

і місце громадських організацій у втіленні освітньої

політики; рівень централізації (децентралізації) управ'

ління; ступінь демократизації суспільства); 4) науко'

во'технічні (посилення інформаційної складової сус'

пільного розвитку; автоматизація виробництва; поши'

рення інформаційних технологій; зростання частки

інтелектуальної праці за рахунок постійного підви'

щення технічної озброєності праці та розвитку

новітніх технологій); 5) культурні (вимоги до загаль'

нокультурного рівня особистості; вимоги до рівня

професійної культури особистості; культурні цінності,

що привалюють у суспільстві) [7].

Загальновідомо, що держава як суспільний інсти'

тут покликана прогнозувати та вирішувати суспільні про'

блеми, і, по можливості, запобігати їхньому виникнен'

ню, ефективно служити громадянам, забезпечувати ви'

роблення та реалізацію стратегії суспільного розвитку

[6, с. 41].

Основним критерієм ефективності діяльності дер'

жави є рівень суспільного розвитку в людському вимірі.

Під суспільним розвитком у позитивному сенсі розумі'

ють лише такі зміни, які відповідають інтересам

більшості, сприяють підвищенню якості життя людей і



Інвестиції: практика та досвід № 8/201896

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

дають їм змогу з упевненістю дивитися в майбутнє [14,

с. 191].

Саме такий розвиток має бути забезпечений дер'

жавою, для чого повинні вироблятися адекватні

управлінські впливи на суспільство. У цьому сенсі існу'

ють певні проблеми. Так, наприклад, Україна у 2011

р. за Індексом людського розвитку ООН посіла 76'те

місце серед 187 країн [3, с. 128; 16, с. 17]; у 2016 р.

Україна і Вірменія поділили 84'у позицію в рейтингу

(серед 188 країн світу), увійшовши до числа держав з

високим рівнем людського розвитку. У той же час

Україна суттєво погіршила свої позиції в порівняно з

2015 роком, коли країна перебувала на 55'му місці

у рейтингу ООН за Індексом людського розвитку

(за даними Програми розвитку ООН (ПРООН) посіла

84'е місце [4].

Проте, незважаючи на певний регрес за показника'

ми індексу людського розвитку, Україна затвердила та

запроваджує комплексний пакет важливих реформ, та'

ких, як реформи у сфері охорони здоров'я, освіти, со'

ціального забезпечення, земельна реформа та децент'

ралізація, реформи у сфері державного управління, бо'

ротьба проти корупції, реформи правоохоронних

органів, а також багато інших змін. Кінцевим результа'

том цих реформ повинен стати прогрес у сфері людсь'

кого розвитку для кожного без винятку громадянина

України [там само]. А розвиток сучасної держави без'

посередньо залежить від ефективної взаємодії суспіль'

ства та влади.

Оскільки державне управління завжди здійс'

нюється шляхом впливу однієї підсистеми (яка управ'

ляє, керує — суб'єкта управління) — на іншу, на яку

спрямоване управління, підпорядковану (об'єкт уп'

равління), засобами інформаційних сигналів і техно'

логій реалізації управлінських рішень, — то в цьому

аспекті посилюється актуальність модернізації вищої

освіти, в межах якої здійснюється й підготовка май'

бутніх державних службовців, що, на наш погляд,

є значущим чинником зміцнення державності Украї'

ни. Саме тому модернізація професійної підготов'

ки майбутніх державних службовців є одним із зав'

дань не лише реформування інституту державної

служби, але й оновлення освітньої системи вищої

школи.

Наразі вища освіта, як і наука, в Україні знаходить'

ся під впливом потужних інтеграційних та глобалізацій'

них процесів, що змінює її соціальну роль та функціо'

нальне призначення: під час навчання у вищому навчаль'

ному закладі відбувається не лише професійна, але й

особистісна та громадянська самоідентифікація сту'

дентів згідно з новими вимогами часу, а також приско'

рене збагачення актуальними знаннями й фаховими

компетенціями.

Як зазначає В. Олійник, "…відмова від постійного

оновлення знань, умінь, навичок, особистісного розвит'

ку призводить до зниження адаптаційних можливостей

людини, її неконкурентоздатності на ринку праці, прин'

ципового зниження якості життя" [12, с. 10].

Ще на початку 90'х років минулого століття держав'

ною національною програмою "Освіта: Україна XXI сто'

ліття" [2] було поставлено стратегічні завдання рефор'

мування вищої освіти:

— перехід до гнучкої, динамічної ступеневої систе'

ми підготовки фахівців, яка дасть змогу задовольняти

потреби й можливості особистості у здобутті певного

освітнього та кваліфікаційного рівнів за бажаним напря'

мом відповідно до її здібностей;

— формування мережі вищих навчальних зак'

ладів, яка за освітніми та кваліфікаційними рівнями,

типами навчальних закладів, формами і термінами

навчання, джерелами фінансування задовольняла б

інтереси особи та потреби кожного регіону і держа'

ви в цілому;

— підвищення освітнього і культурного рівня су'

спільства;

— піднесення вищої освіти України на рівень досяг'

нень розвинутих країн світу та її інтеграція у міжнарод'

не науково'освітнє співтовариство.

Цією ж програмою визначено і пріоритетні напря'

ми реформування вищої освіти: 1) прогнозування по'

треб держави, регіонів, галузей економіки та культури

у спеціалістах з різними рівнями кваліфікації; 2) ство'

рення державної системи добору та навчання талано'

витої молоді, розроблення і запровадження механізмів

її державної підтримки; 3) оптимізація мережі вищих

навчальних закладів та їхньої структури, проведення

організаційно'структурних змін у системі вищої осві'

ти, спрямованих на розвиток навчальних закладів

різних типів, підвищення ролі та значущості універси'

тетської освіти у реалізації стратегічних цілей освіти;

4) створення умов для розширення можливостей гро'

мадян здобувати вищу освіту певного рівня за бажа'

ним напрямом; 5) розроблення нових моделей різних

рівнів вищої світи, визначення її державного компонен'

та; 6) широке інтегрування в міжнародну систему осв'

іти; 7) оновлення змісту вищої освіти, запровадження

ефективних педагогічних технологій; 8) створення

нової системи методичного та інформаційного забез'

печення вищої школи; 9) входження України у транс'

континентальну систему комп'ютерної інформації;

10) демократизація, гуманізація та гуманітаризація на'

вчально'виховного процесу, органічне поєднання в

ньому національного та загальнолюдського начал;

11) організація навчання як безперервної науково'ви'

робничої діяльності з найповнішим використанням

наукового потенціалу вищої школи; 12) ефективне ви'

користання кадрового потенціалу вищої школи у на'

вчально'виховному процесі та науковій роботі, залу'

чення до педагогічної діяльності у вищих навчальних

закладах талановитих учених академічних та галузе'

вих науково'дослідних інститутів, провідних фахівців

різних галузей виробництва і культури.

Відповідно до стратегічних завдань і пріоритетних

напрямів оновлення освітньої системи України було

окреслено основні шляхи реформування вищої осві'

ти: розроблення та впровадження науково обгрунто'

ваної методики визначення перспективної потреби дер'

жави у фахівцях з різним рівнем кваліфікації, визна'

чення обсягів їхньої підготовки у вищих навчальних

закладах; аналіз демографічних даних і прогнозуван'

ня чисельності випускників загальноосвітніх шкіл до

2005 року за регіонами; розроблення та впроваджен'

ня аналітичних, статистичних, імітаційних, ситуаційних

моделей прогнозування обсягів підготовки фахівців з
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урахуванням розвитку галузей господарства та особ'

ливостей регіонів України; поєднання можливостей

державної та недержавної системи вищої освіти для

підготовки фахівців різних спеціальностей з урахуван'

ням запитів окремих регіонів; удосконалення системи

комплектування контингенту студентів вищих навчаль'

них закладів; визначення напрямів базової вищої осв'

іти та відповідних спеціальностей за кваліфікаційними

рівнями, розроблення кваліфікаційних характеристик

фахівців з урахуванням вітчизняного і зарубіжного

досвіду та за участю замовників; оптимізація мережі

вищих навчальних закладів на основі наукового анал'

ізу схеми їх розміщення; визначення місця та змісту

університетської освіти, перетворення університетів у

провідні національні освітні, наукові, культурні і мето'

дичні центри; створення навчально'наукових комп'

лексів (університет, інститут, коледж, технікум, про'

фесійне училище тощо), міжнародних університетів у

їхньому складі; регіональних і галузевих університетів;

створення в Україні спільних з іншими державами ви'

щих навчальних закладів розширення практики обміну

педагогічними працівниками з провідними зарубіжни'

ми вищими навчальними закладами; використання ви'

щих навчальних закладів інших країн для здобуття

вищої освіти громадянами України; організація комп'

лексних наукових досліджень з проблем вищої освіти;

забезпечення міжнародного визнання дипломів вищих

навчальних закладів України; розроблення системи

діагностики якості освіти та системи тестів для визна'

чення відповідності рівня освіти державним стандар'

там; акредитація вищих навчальних закладів усіх рівнів

та форм власності [2].

Сьогодні, через 2 десятиріччя від початку реалізації

державної національної програми "Освіта: Україна

XXI століття", можна констатувати, що більшість із по'

ставлених завдань виконано, решта — перебуває у про'

цесі виконання, деякі з них було відкориговано новими

вимогами часу та запитами роботодавців й очікування'

ми суспільства. Окремі напрями реформування систе'

ми вищої освіти було уточнено, доповнено новим ба'

ченням.

Нова стратегія модернізації та реформ сьогодні

підпорядкована завданням суспільного розвитку. Се'

ред пріоритетів модернізаційних процесів — розбу'

дова сучасної конкурентоспроможної держави з вер'

ховенством права та розвиненою правовою культу'

рою, потужним самоврядуванням, дисциплінованим і

мобільним державним менеджментом, що, звичайно,

є неможливим без системних перетворень у галузі

освіти.

У цьому контексті актуальною і в наш час зали'

шається думка вчених (В. Кременя, С. Пазиніча, О.

Пономарьова) про те, що професійна освіта потре'

бує кардинальної модернізації у напрямі відповід'

ності структури і змісту підготовки фахівців перс'

пективним потребам, зміни парадигми організацій'

ного і кадрового забезпечення навчально'виховно'

го процесу, підвищення якості навчального проце'

су за рахунок оптимізації змісту навчання і шляхом

запровадження інноваційних педагогічних техно'

логій, гуманізації та гуманітаризації [9, с. 364—

365].

На нашу думку, з огляду на зміну парадигми осв'

іти в умовах інноваційного розвитку суспільства, сут'

тєвої модернізації потребують і механізми державно'

го управління модернізаційними процесами у вищій

освіті.

Становлення інформаційного суспільства, яке ха'

рактеризується посиленням міграційних процесів, мо'

більністю ринку праці, міжкультурних обмінів, а голов'

не, об'єктивною потребою навчитися жити разом, збе'

рігаючи власну ідентичність, зумовлює інтегративні

тенденції та ключову роль освіти у процесі зароджен'

ня та розвитку нового світового співтовариства [5, с.

23].

Одним із сучасних напрямів реформування освіт'

ньої системи є розгляд освіти як процесу і результату

взаємодії особистості з підсистемами культури, виз'

начення пріоритетних цінностей, цілей і норм освітнь'

ого процесу, проектування та управління освітнім про'

цесом [15].

Модернізація вищої освіти України, наближення її

до європейських стандартів передбачає розвиток дер'

жавно'громадської моделі управління системи освіти.

Мають змінитися і функції місцевих органів державно'

го управління освітою: замість безпосереднього управ'

ління навчальними закладами вони будуть, насамперед,

здійснювати контрольно'наглядові функції, педагогіч'

ний нагляд, надання методичної допомоги органам

управління освітою. Має зрости їх роль як органів, відпо'

відальних за якість освіти, ініціювання і координацію

педагогічних новацій, діагностування методичної діяль'

ності шкіл [10].

Не можна забувати і про формування управлінсь'

кої еліти, оскільки вона "виступає одним з основних

суб'єктів суспільного розвитку, в тому числі підготовки

та впровадження будь'яких реформ, ключове значення

має цілеспрямоване формування реформаторської

управлінської еліти, тобто прошарку вищих керівних

кадрів, які бажають і здатні стати "лідерами змін" в орга'

нах державної влади у процесі здійснення реформ су'

спільства і держави" [8, с. 119—120]. Такі управлінці за

особистісними якостями мають відповідати типу прогре'

сивного діяча, який прагне та спроможний змінити су'

спільство на краще. Особистість саме такого майбутнь'

ого державного службовця мають формувати сьогодні

заклади вищої освіти України.

Соціально'економічні та політичні трансформації в

Україні детермінують необхідність модернізації вищої

освіти відповідно до європейських стандартів.

Особливо корисним для вітчизняної вищої школи

може стати досвід європейських країн у демократизації

освіти, розвитку автономних засад у діяльності вищих

навчальних закладів, орієнтації навчального процесу на

національний і загальноєвропейський ринки праці [там

само, с. 83].

Пріоритетним напрямом державної освітньої полі'

тики є формування механізму державного управління

якістю освіти, обов'язковими складниками якого вис'

тупають національна система моніторингу якості осві'

ти, запровадження інституту незалежного оцінювання

досягнутих результатів функціонування освітньої га'

лузі тощо. Упровадження європейських стандартів

якості освіти у вищих навчальних закладах України
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повинно сприяти конкурентоспроможності та працев'

лаштуванню випускників як першочергового завдання

у подоланні дисбалансу на ринку праці та економічної

нестабільності в цілому. Модернізація системи освіти

України, наближення її до європейських стандартів пе'

редбачає розвиток державно'громадської моделі уп'

равління освітою. Реформування нині існуючої систе'

ми державного управління освітою має відбуватися в

комплексі з реформою публічної адміністрації в Ук'

раїні [10, с. 84].

Важливим кроком до європейської інтеграції, кри'

терієм досягнення навчальними закладами високого

рівня якості освіти є проведення наукових досліджень.

Тому важливим завданням вищої школи є організація

тісної взаємодії навчального процесу та науки, залучен'

ня талановитої студентської молоді до науково'дослід'

ної діяльності, формування інтелектуального та куль'

турного потенціалу саме в університетському середо'

вищі [10, с. 85].

Одним із важливих напрямів державного управ'

ління модернізацією вищої освіти з огляду на інтег'

рацію України в європейський освітній простір є роз'

виток системи безперервної освіти, зміна парадиг'

ми "освіта на все життя" на нову — "освіта впродовж

усього життя" (life'long education), що посилює ви'

моги до якості вищої освіти з боку суспільства й дер'

жави.

Як справедливо зауважує дослідниця В. Астахова,

"завтрашній день освіти і взагалі всієї життєдіяльності

суспільства визначаються в першу чергу можливостями

постійного самовдосконалення та самоствердження

особистості. Можливості ці можуть бути забезпечені

тільки шляхом кардинального оновлення освітніх сис'

тем на основі самого широкого використання принципів

безперервної освіти та сучасних інформаційних техно'

логій" [1, с. 86—87].

Органам державного управління освітою необхід'

но виробити таку освітню політику, за допомогою якої

можна було б забезпечити мобільність студентів, ви'

кладачів, дослідників та управлінців, активізувати

міжнародну наукову співпрацю в контексті прогресив'

них досліджень, започаткувати нові наукові школи у

професійній освіті.

Як уже зазначалося, конкурентоспроможність фа'

хівця на ринку праці може забезпечити не лише висо'

ка якість здобутої ним освіти, а й постійне самовдос'

коналення впродовж усього життя, до чого необхід'

но готувати сучасних студентів ще під час їхнього на'

вчання у ВНЗ. Цей аспект також потребує посиленої

уваги з боку держави та вироблення управлінського

механізму керівництва таким процесом і розробки

інструментарію педагогічного впливу на його ефек'

тивність.

Наразі для української освітньої системи ще за'

лишається невирішеною проблема професійної ос'

віти й освіти дорослих, що потребує відповідного

нормативно'правового (яке можна було б запозичи'

ти з досвіду країн ЄС), організаційного, інституцій'

ного, кадрового та матеріально'технічного забезпе'

чення.

Доводиться констатувати, що на шляху євроінтег'

рації виникають серйозні труднощі, пов'язані з низь'

ким рівнем професійної компетентності управлінців

різних рівнів та неготовністю значної частини суспіль'

ства до побудови європейського способу життя в Ук'

раїні. Адже саме освіта має вирішальне значення у ста'

новленні громадянського суспільства, основою якого

є професійно компетентні громадяни з інноваційним

мисленням, високим рівнем правової самосвідомості,

політичної грамотності, соціальної активності, які адап'

товані до умов життя, готові виступати джерелом вла'

ди в країні, контролювати її дії та брати на себе відпо'

відальність за результати змін, що відбуваються в дер'

жаві.

Модернізація системи вищої освіти є надзвичайно

актуальним завданням сучасної державної політики

України, адже, "окрім власне євроінтеграції в освітній

сфері через систему освіти активніше можна сформу'

вати усвідомлення найширшими верствами українсько'

го громадянства необхідності якомога повнішої реалі'

зації в цілому стратегічного курсу української держави

на інтеграцію в європейські та світові структури з ме'

тою захисту власних національних інтересів і реалізації

духовного та інтелектуального потенціалу українсько'

го народу на благо нинішніх і грядущих поколінь" [13,

с. 247].

ВИСНОВКИ
Отже, державне управління модернізацією вищої

освіти повинно поєднувати такі напрями: стратегічні

(орієнтовані на довготривалу перспективу, прискорен'

ня інтеграції вітчизняної освіти в міжнародний освітній

простір, забезпечення формування віртуально'дистан'

ційної парадигми освіти, розробку науково обгрунто'

ваних освітніх стандартів тощо), оперативні (спрямо'

вані на вирішення нагальних проблем в системі вищої

освіти, в тому числі покращення фінансового забезпе'

чення освітньої галузі) та трансформаційні (націлені на

підвищення якості освітнього процесу через його мо'

дернізацію та інтенсифікацію, гуманізацію та гумані'

таризацію навчання, перехід парадигми освіти від тра'

диційної до особистісно'орієнтованої, людиноцент'

ричної).

До основних напрямів державної освітньої політи'

ки України в сучасних умовах можна віднести: забез'

печення громадянам рівного доступу до якісної освіти;

підвищення рівня об'єктивності в оцінюванні успішності

учнів, студентів, слухачів; запровадження демократич'

них засад у діяльність навчальних закладів; удоскона'
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простір, забезпечення її конкурентоспроможності.
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