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У всіх сферах життєдіяльності людини й суспільства дедалі більше 

утверджуються загальноцивілізаційні тенденції розвитку, характерні для XXI 

століття: зближення націй, народів, держав через створення спільного 

економічного, інформаційного, а зважаючи на вимоги Болонського процесу, 

й освітнього простору Європи; перехід людства від індустріальних до 

науково-інформаційних технологій і формування суспільства знань, що 

висуває як основні пріоритети освіту й науку – сфери, які й забезпечують 

розвиток людини та суспільства [1].  

На формування середовища освіти в сучасних умовах істотно 

впливають такі важливі тенденції цивілізаційного й суспільного розвитку, як: 

світова глобалізація, зокрема активізація міжнародного обміну та взаємодії; 

зростання конкуренції на всіх рівнях і в усіх галузях життя суспільства; 

розширення сфери ринкових відносин; інтеграція науки й виробництва; 

синтез науки та освіти як передумова формування суспільства високого 

інтелекту, світу науково-інформаційних технологій; інтеграція і 

міждисциплінарність сучасного знання, поява нових галузей науки й 

виробництва та нових галузей знань, навчальних дисциплін і багато інших 

чинників [1].  

Ключовим завданням освіти у XXI столітті є розвиток мислення, 

орієнтованого на майбутнє. Сучасний ринок праці вимагає від випускника не 

лише глибоких теоретичних знань, а і здатності самостійно застосовувати їх 

у нестандартних, постійно змінюваних життєвих ситуаціях, переходу від 

суспільства знань до суспільства життєво компетентних громадян [3]. 



Економічна ефективність освіти значною мірою визначається участю 

всіх зацікавлених сторін суспільства в організації навчання, поєднанням 

державного управління і самоврядування в освіті, а також реалізацією, з 

одного боку, автономії та самостійності, а з іншого боку, підзвітності та 

відповідальності в прийнятті рішень, взаємодією із суспільними інститутами, 

ринком праці. Це важливо для більш повної мобілізації як зовнішніх 

ресурсів, так і внутрішніх резервів. Разом із тим, а даний час у професійно-

технічній і вищій освіті неефективними є стосунки з роботодавцями. З боку 

останніх часто-густо проявляється споживацьке ставлення до навчальних 

закладів, підготовлених професійних кадрів, небажання надавати бази 

практики, інвестувати в освіту відповідно до своїх власних потреб. Водночас 

освітяни недостатньо залучають роботодавців до участі у формуванні змісту 

навчання. Для цього потрібно встановити постійний діалог, а точніше – 

полілог [2]. 

Задля підвищення економічної ефективності та здійснення 

стабільного розвитку і нового якісного прориву в національній системі освіти 

необхідно забезпечити у галузях професійно-технічної та вищої освіти: 

розроблення та впровадження державних стандартів професійно-технічної 

освіти з професій широких кваліфікацій; оновлення та затвердження 

оптимального переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників 

(скорочення їх кількості на основі інтеграції); оптимізацію мережі 

професійно-технічних навчальних закладів різних типів, професійних 

спрямувань та форм власності з урахуванням демографічних прогнозів, 

регіональної специфіки та потреб ринку праці; розширення їх автономії, 

створення навчально-виробничих комплексів; удосконалення механізму 

формування державного замовлення на підготовку робітничих кадрів 

відповідно до реальних потреб економіки, регіональних ринків праці, запитів 

суспільства; удосконалення системи підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних кадрів професійно-

технічної освіти на базі вищих навчальних закладів і профільних професійно-



технічних навчальних закладів; приведення мережі вищих навчальних 

закладів і системи управління вищою освітою у відповідність із потребами 

розвитку національної економіки та запитів ринку праці; створення 

дослідницьких університетів, розширення автономії вищих навчальних 

закладів; перегляд та затвердження нового переліку професій педагогічних і 

науково-педагогічних працівників; розроблення стандартів вищої освіти, 

зорієнтованих на компетентнісний підхід, узгоджених із новою структурою 

освітньо-кваліфікаційних (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти та з 

Національною рамкою кваліфікацій; розширення взаємодії вищих 

навчальних закладів з установами Національної академії наук України та 

Національної академії педагогічних наук України щодо розвитку наукових 

досліджень у сфері вищої освіти; залучення роботодавців до співпраці з 

вищими навчальними закладами, зокрема, до участі у розробленні стандартів 

вищої освіти, організації проходження практики студентами, вирішенні 

питань надання першого робочого місця випускникам; подальше 

вдосконалення процедур і технологій зовнішнього незалежного оцінювання 

навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної 

середньої освіти, які виявили бажання вступити до вищих навчальних 

закладів, як передумови забезпечення рівного доступу до здобуття вищої 

освіти; переоснащення навчальної, науково-методичної та матеріально-

технічної бази вищих навчальних закладів [3]. 

Таким чином, завдяки виконанню вищезазначеного комплексу заходів 

у галузях професійно-технічної та вищої освіти зокрема і збільшенню зусиль 

щодо науково-методологічного та методичного супроводу модернізації 

освітньої сфери  та її ресурсного забезпечення загалом, можливим є 

підвищення економічної ефективності освіти в Україні, а отже, й зростання 

якості надання освітніх послуг, покращення фінансового забезпечення галузі 

та підвищення рівня добробуту освітян і науковців. 
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