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Анотація 

Розглянуто основні аспекти управління інноваційним розвитком ВНЗ в умовах формування 
загальноєвропейського простору вищої освіти. Доведенонеобхідність впровадження інновацій в 
управлінні системою вищої освіти в умовах євроінтеграції та необхідність реформування вищої 
освіти. Встановлено основні тенденції розвитку української вищої освіти в умовах 
загальноєвропейського простору вищої освіти. З’ясовано проблемні зони розвитку вищої освіти в 
Україні. Визначено основні пріоритети в управлінні системою вищої освіти в умовах 
євроінтеграції;обґрунтовано необхідністьвпровадження інноваційних технологій управління 
європейської та світової вищої школи. 

 
Інновації в освіті пов‘язані із загальними процесами у суспільстві, 

глобалізаційними та інтеграційними процесами. Інновації в освіті - це процес творення, 
запровадження та поширення в освітній практиці нових ідей, засобів, педагогічних та 
управлінських технологій, у результаті яких підвищуються показники (рівні) досягнень 
структурних компонентів освіти, відбувається перехід системи до якісно іншого стану.  

Головною метою запровадження інновацій в освіті є необхідність відповідати 
виклику глобалізаційних трансформацій, екологічних проблем, полікультурних 
тенденцій у світі. Сучасний етап розвитку освіти у світі характеризується особливою 
інтенсивністю реформістських процесів у галузі вищої освіти, що зумовлюються 
тенденціями світового розвитку. У межах цих тенденцій здійснюється реформування 
систем вищої освіти, спільними характеристиками яких є: децентралізація й 
демократизація управління; розширення автономії університетів з одночасним 
посиленням контролю з боку суспільства; акцентування на ринкових моделях організації, 
управління та фінансування вищої освіти (1). 

Стратегічними завданнями реформування вищої освіти в Україні є трансформація 
кількісних показників освітніх послуг у якісні, які мають базуватися на таких засадах: 

- національна ідея вищої освіти, зміст якої полягає у збереженні й примноженні 
національних освітніх традицій;  

- розвиток вищої освіти повинен підпорядковуватись законам ринкової економіки, 
тобто закону розподілу праці, закону змінності праці та закону конкуренції, оскільки 
економічна сфера є винятково важливою у формуванні логіки суспільного розвитку; 

 - розвиток вищої освіти слід розглядати у контексті тенденцій розвитку світових 
освітніх систем, у т.ч. європейських. Зокрема, привести законодавчу і нормативно – 
правову базу вищої освіти України до світових вимог, відповідно структурувати систему 
вищої освіти та її складові, упорядкувати перелік спеціальностей, переглянути зміст 
вищої освіти; забезпечити інформатизацію навчального процесу та доступ до 
міжнародних інформаційних систем. Вищій школі необхідно орієнтуватись не лише на 
ринкові спеціальності, але й наповнити зміст освіти новітніми матеріалами, запровадити 
сучасні технології навчання з високим рівнем інформатизації навчального процесу, 
запровадити співпрацю з замовниками кадрів.  

На шляху реформування вищої освіти європейських країн виникає значна кількість 
проблем, які можна розділити на чотири групи: 

- внутрішні проблеми, пов’язані з реалізацією основних функцій вищих навчальних 
закладів (проведення наукових досліджень, організація навчального процесу, ефективне 
методичне забезпечення); 
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- зростання конкурентоспроможності вищих навчальних закладів; 
- рівень та якість управління вищими навчальними закладами; 
- зміна умов, у яких функціонують вищі навчальні заклади (фінансові обмеження, 

потреба суспільства в неперервній освіті, зменшення кількостіабітурієнтів в 
європейських країнах). 

Вказані проблеми спонукають європейські країни знаходити нові підходи, 
створювати нову політику і законодавчу базу у сфері вищої освіти. 

Залучаючись до європейського простору вищої освіти, Україна має враховувати й 
ту обставин, що розвиток крупними вузами самостійних зв’язків із закордонними 
науково - освітніми центрами, надання ліцензії їхнім експериментальним базовим 
навчальним програмам нерідко суперечать діючим в Україні державним стандартам 
вищої освіти, не сприяє створенню єдиного освітнього простору країни. При цьому 
стимулюється відтік тих спеціалістів, які задіяні у таких програмах(2). 

Інтеграція вищої школи України до загальноєвропейського освітнього  
простору пов'язана з проблемами, розв‘язання яких бачиться у реформуванні 

системи підготовки кадрів згідно з міжнародними вимогами. В умовах зростання обсягів 
інформації з багатьох галузей науки, техніки та технології, кардинальних змін у 
соціальній сфері, висунення високих професійних вимог до фахівців необхідно 
інтенсифікувати процес навчання, створити умови для підготовки висококваліфікованих 
спеціалістів, використовуючи новітні технології і методики навчання.   

В освітній сфері склався свій ринок послуг, якому, як і будь-якому ринку, 
притаманне суперництво і конкуренція. Сьогодні потрібні нові підходи до організації 
роботи ВНЗ, гнучке управління, бачення перспектив.  

За умов трансформації українського суспільства особливої значущості набувають 
питання формування нових життєвих стратегій, компетентності, посилення гнучкості та 
мобільності соціальної поведінки. Високий рівень освіченості нації сприяє більшій 
сприйнятливості і дієвості економічних і соціальних реформ, формування правової та 
екологічної культури при здійсненні соціальної та технологічної діяльності, створює 
умови для прогресивної індивідуальної активності особистості в суспільстві.  

У реформуванні освіти в Україні значною мірою враховується вплив загальних для 
сучасної цивілізації тенденцій розвитку. Основними тенденціями у формуванні системи 
освіти в України є: 

- посилення процесу глобалізації економіки, взаємозв'язку і взаємозалежності 
держав світу. Ця тенденція зумовлена розвитком науки, технологій, виробництва, що 
призводить до формування загального світового економічного простору і планетарного 
інформаційного поля та інтенсивному обміну результатами матеріальної та духовної 
діяльності;  

- формування позитивних умов для індивідуального розвитку особистості, її 
самореалізації у світі. 

Прийнято вважати, що освіта, заснована на інформаційних технологіях, 
представляє собою третю глобальну революцію в розвитку людства: перша пов'язана з 
появою писемності, друга - з винаходом книгодрукування. Нові інформаційні технології в 
освіті мають суттєві переваги. Дані технології сприяють ліквідації відставання 
периферійних районів держав від столичних та інших університетських центрів в 
контексті вільного доступу до освіти, інформації та культурних досягнень людської 
цивілізації. Вони створюють умови для розвитку світового освітнього простору, експорту 
та імпорту освіти, об'єднання світового інтелектуального, творчого, інформаційного та 
науково-педагогічного потенціалів.  

Освітні інновації успішно впливають на вирішення комплексу соціально-
економічних проблем, насамперед, на викорінення безробіття, злочинності і т.д.  

Вектор сучасної політики і стратегії держави у розвитку національної системи 
освіти спрямований на її подальшу адаптацію до умов соціально-орієнтованої економіки, 
трансформації та інтеграції в європейське і світове співтовариство(3).  

Останнім часом Україна стала забезпечувати високорозвинені країни не тільки 
дефіцитними для них видами сировинних ресурсів і значними сумами незаконно 
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вивезених валютних капіталів, а й науково-технічними знаннями. Відтік учених з країни 
набув просто загрозливих масштабів. Щороку Україну покидає приблизно 6 тисяч 
наукових працівників, 2,5-6 тисяч фахівців у сфері IT-технологій,  на заробітки 
виїжджають понад 90 тисяч фахівців з вищою освітою. Виходом з цієї ситуації є 
створення в країні сприятливих умов для реалізації творчого потенціалу молоді, що 
можливо за наявності розвиненої та високотехнологічної економіки, адже за слабкої 
економіки завжди буде відплив інтелекту і кадрів.  

Глобальний характер змін, що відбуваються на початку ХХІ століття, зумовлює як 
першочергове завдання інтеграцію системи освіти України в європейський освітній 
простір. Українська освітня система має  адаптуватися до європейської системи і при 
цьому зробити власний вагомий внесок у її збагачення (4).   

Основними завданнями для України на шляху входження до європейського 
простору вищої освіти, які потрібно впровадити в системі вищої освіти є запровадження 
широкомасштабної довгострокової стратегії  системної модернізації всієї системи освіти; 
удосконалення системи якості освіти, яка відповідає стандартам ЄС, потребам ринкової  
економіки, внутрішнього розвитку держави та суспільства; введення державного реєстру 
напрямів підготовки та спеціальностей, систему вчених ступенів відповідно до 
міжнародних вимог; 

Крім того, необхідно законодавчо створити умови для полегшення 
працевлаштування українських громадян в Європі та для міжнародної 
конкурентоспроможності системи вищої освіти України. 

 Таким чином, одним з напрямів реформування вищої освіти є інтеграція у світовий 
освітній і науковий простір. Це має забезпечити реальне входження національної системи 
вищої освіти в світовий освітній і науковий простір шляхом її інтернаціоналізації, 
досягнення належного рівня відкритості та прозорості та інституціонального 
вдосконалення. Вища освіта має бути фактором підвищення конкурентоздатності 
вітчизняної економіки. Основними викликами системи вищої освіти є необхідність 
забезпечення підготовки кваліфікованих спеціалістів для ринку праці, перетворення 
економічної моделі на “економіку, що базується на знаннях”, забезпечення 
інноваційності розвитку системи освіти і економіки, необхідність закладів вищої освіти 
готувати фахівців до вимог ринку праці. 

Система української вищої освіти потребує якісної перебудови і адаптації до 
загальноєвропейських стандартів, що неможливе без відповідного сприяння з боку 
держави.  Державне сприяння адаптації вищої освіти умов Болонського процесу  - це 
здійснення управлінського впливу з боку держави на процеси надання та отримання 
освіти шляхом формування системи вищих навчальних закладів, державних стандартів, 
вимог до кадрів і абітурієнтів, а також впливу на кінцевий продукт (рівень знань) шляхом 
корегування процесу і вимог до нього. 

Державне управління вищою освітою має будуватись на основі усвідомлення 
перспектив розвитку європейського освітнього простору, тобто враховувати їх на рівні 
держави та регіону в стратегії розбудови вітчизняної освітньої галузі і базуватися на 
постійному аналізі ситуації та коригуванні дій на основі запитів і потреб населення та 
громадських інституцій 
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