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же складним, суперечливим та бага
тоступеневим, але він є вкрай необхі
дним, якщо наша держава дійсно об
рала європейський вектор розвитку.
Саме цим проблемам присвячена ос
таннім часом значна кількість дослі
джень та публікацій. Серед авторів
слід виділити В. Вісящева, М. Голо
ватого, С. Майбороду, В. Вікторова,
А. Сбруєву, М. Беззуб'яка. Велику
цінність для дослідження проблеми
становлення й розвитку управління
вищими навчальними закладами в
контексті Болонського процесу ма
ють праці учасників, організаторів
становлення й розвитку сучасної на
ціональної системи освіти в Україні
В. Журавського, В. Кременя, С. Ні
колаєнка, М. Згуровського, Д. Табач
ника, В. Литвина, Я. Болюбаша, В.Ан
друщенка та інших. Регулярно ці про
блеми обговорюються на наукових
конференціях за участю провідних
вчених країни. Проходять науково
практичні конференції на базі Одесь
кого, Дніпропетровського та Харькі
АНАЛІЗ ОСТАННІХ
вського регіональних інститутів дер
жавного управління Національної
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Процес входження України до академії державного управління при
європейського освітнього поля є ду Президентові України.
ВСТУП
Після здобуття Україною неза
лежності виникла необхідність побу
дови власної системи державного уп
равління всіма галузями господарю
вання, що зумовило особливу увагу
дослідників до проблем управління.
Але такі дослідження були епізодич
ними, розпорошеними, не мали сис
темного характеру. З приєднанням
України до Болонського процесу, ос
танні роки характеризувались ще
більшим посиленням уваги до про
блем державного управління вищою
освітою. Адже сучасний етап політич
ного та соціальноекономічного роз
витку, який нерозривно пов'язаний із
тенденціями світового розвитку, при
єднанням нашої держави до загаль
ноєвропейських інтеграційних про
цесів, вимагав принципово нових
підходів в справі підготовки вищою
школою висококваліфікованих кадрів
для всіх галузей народного господар
ства, культури та самої вищої освіти.
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— обгрунтувати наукові засади
державного управління розвитком
вищої освіти в Україні;
— дослідити основні тенденції
розвитку освіти на сучасному етапі у
наукових дослідження та джерелах,
для подальших досліджень з теорії та
історії державного управління в Ук
раїні.
РЕЗУЛЬТАТИ
Основними напрямами культур
ноосвітньої і науковотехнічної
інтеграції України до Європейського
Союзу визначено впровадження
європейських норм і стандартів в
освіті, науці і техніці, поширення
власних культурних і наукових здо
бутків у ЄС. Ці кроки, спрямовані на
підвищення в Україні європейської
культурної ідентичності та інтегра
цію до загальноєвропейського інте
лектуальноосвітнього та науково
технічного середовища, знайшли своє
висвітлення в ряді узагальнюючих
праць [8, с. 111]. Досить повно ці пи
тання розкриваються в змістовних
статтях Я. Малика, В. Калоєва, В. Но
вицького та інших авторів.
Оновлення, модернізація україн
ської вищої освіти — складний, без
перервний, багатоаспектиний процес,
що потребує науково обгрунтованих
і досить гнучких методів регулюван
ня. Нинішня європейська система ос
віти саме закладає контури глобаль
ної ситуаціії ХХІ століття, тому вкрай
необхідним є аналіз основних тен
денцій розвитку національних систем
вищої школи провідних країн світу. У
праці Т.Фінікова [9, с. 56] розгляда
ються тенденції розвитку сучасної
вищої освіти, її місце і роль у сусп
ільнополітичноиу житті, проблеми
взаємовпливу вищої освіти і економ
іки, причини і шляхи подолання кри
зи систем вищої освіти. Автор дослі
джує також питання формування ос
вітньої політики, її реалізації в украї
нському контексті.
Серед праць, у яких висвітлюють
ся основні тенденції розвитку освіти
на сучасному етапі, слід також відзна
чити роботи П.Кряжева, А.Сбруєвої,
Я. Нейматова. Увагу вчених все
більше привертають питання особли
востей діяльності ВНЗ у Норвегії,
ФРН, Австрії, Канаді і США. Досвід
державного управління освітою у
США, типологізація системи управ
ління вищою освітою на рівні штату
докладно розглянуті С. Калашніко
вою [3, с. 216]. Вона здійснила аналіз
змісту і форм підготовки фахівців з
управління освітою, з'ясувала рівень
участі громадськості як в управлінні
вищою освітою на всіх адміністратив
них рівнях, так і в контролі за якістю
вищої освіти. Автор робить висновок,
що в США участь громадськості в уп
равлінні вищою освітою розглядаєть
ся як важлива умова демократизації.
Найгрунтовніше основні аспекти уп
равління освітою розглянуто в канди
датській дисертації А.Кирди, де дос
ліджено тенденції розвитку цілей ос
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віти в розвинутих країнах світу (Ве
лика Британія, США, Японія) та в Ук
раїні. Серед провідних тенденцій ав
тор виділяє зростання ролі освіти у
розвитку навчальновиховного про
цесу, окреслено завдання перспек
тивних цілей освіти, що ухвалюються
на найвищому державному рівні й
формують базис освіти та напрями її
розвитку.
О. Поважний, В. Токарева, С.
Степанчук, В. Остапчук [7, с. 141] вив
чали тенденції фінансування освіти в
зарубіжних країнах — якісні й
кількісні характеристики. Вони сис
тематизували проблеми, притаманні
країнам із перехідною економікою. В
праці аргументується розподіл фі
нансування на два рівні: базовий та
інноваційний. Заслуговує уваги ви
ділення спільних для постсоціалістич
них країн проблем і обгрунтування
напрямів орієнтації фінансування ос
вітньої галузі, що передбачають
інтенсивний її розвиток. Досліджен
ня альтернативних (недержавних) за
собів фінансування свідчать, що і в
разі їх застосування існують істотні
національні відмінності. Так, Яз
винська О.М. проаналізувала систе
ми кредитування в країнах із розви
нутою економікою, зокрема у Фран
ції і Великобританії [11, с. 68]. На
підставі проведеного аналізу автор
зробив висновок про відсутність єди
ного підходу до кредитування освіти.
Останнім часом з'явились праці
про актуальні питання реформуван
ня вищої освіти європейських країн в
рамках реалізації Болонського про
цесу [5, с. 35]. Про те, як розвиток
системи освіти Польщі відбувається
у напрямі будівництва єдиного євро
пейського простору, йдеться в дослі
дженні С.Касьянової. Для країн, які
перебувають на етапі визначення
стратегічних цілей щодо інтеграції в
європейські освітні системи, враху
вання досвіду таких країн є дуже важ
ливим. Дисертаційне дослідження
Г.Поберезької присвячено вивченню
новітніх тенденцій розвитку євро
пейської й національної вищої осві
ти, особливостей Болонського проце
су в контексті актуалізації в Україні
проблеми підвищення якості атес
татів і дипломів. Виконано аналіз си
стем вищої освіти країнініціаторів
Болонського процесу, здійснено по
глиблений аналіз зв'язку актуаль
ності проблеми забезпечення якості
вищої освіти з явищами підвищення
ролі і поширення демократичних за
сад організації соціуму, перетворен
ня вищої освіти з елітарної на загаль
ну. Грунтовний аналіз європейської
освіти за Болонською моделлю не
тільки свідчить про непересічне зна
чення набутого в цих країнах пози
тивного досвіду структурного рефор
мування вищої школи, але й показує
необхідність розумного запозичення
кращого і того, що саме потрібно
змінити в системі вищої освіти Украї
ни, які відповідні реформи започат
кувати.
Процес об'єднання Європи, його
поширення на Схід і на Прибалтійські
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країни супроводжується фор
муванням спільного освітнього і нау
кового простору та розробкою єди
них критеріїв і стандартів у цій сфері
в масштабах усього континенту. Ці
питання дістали змістовне відобра
ження в працях Сидоренка, В.Комі
ренка, І.Мороза, І.Каленюка і К.Кор
сака, І.Кириченка, в колективній мо
нографії "Болонський процес: тен
денції, проблеми, перспективи" за
редакцією академіка В.Андрущенка.
Аналіз структурного реформування
системи вищої освіти в країнах Захі
дної, Центральної і Східної Європи в
процесі формування єдиного освітнь
ого, наукового і суспільноекономіч
ного простору європейського регіо
ну, основні етапи становлення Бо
лонського процесу висвітлюються в
грунтовній роботі В. Журавського і
М.Згуровського [2, с. 38].
Об'єктивною необхідністю в про
цесі побудови нової моделі держав
ного управління вищою освітою є ви
користання історичного досвіду. Су
часна наука управління розглядає
історію як специфічну форму руху від
минулого крізь сучасність до майбут
нього, характеризує минуле й сучас
не як внутрішньо пов'язані явища.
Тому дуже важливим є вивчення ге
нези цього явища. До того ж станов
лення й розвиток управління вищою
освітою є одним з аспектів державно
го управління освітою в Україні, що
віддзеркалює його динаміку й супе
речності та пов'язаний з розвитком
вищої школи й науки, управління в
цілому, історичної і суспільної дум
ки із соціальноекономічною та пол
ітичною історією України. Для широ
кого порівняльноісторичного й ти
пологічного вивчення історії галузе
вого управління, яке є складовою ча
стиною розвитку державного управ
ління в Україні, велике значення ма
ють роботи С.Майбороди "Державне
управління вищою освітою в Україні:
структура, функції, тенденції розвит
ку (1917—1959 рр." і Ю. Алексєєва
"Україна: освіта і держава (1987—
1997)" [1, с. 96]. У монографії С.Май
бороди на основі вивчення і узагаль
нення значної кількості матеріалів
архівних та літературних джерел вис
вітлюється питання розвитку систе
ми державного управління вищою
освітою України в зазначений період.
Оригінальність цієї монографії поля
гає в тому, що автор вперше намагав
ся системно показати проблеми
теорії та практики розвитку держав
ного управління вищою освітою про
тягом багатьох десятиліть з виходом
на сучасні проблеми. Особливу увагу
Ю. Алексєєв присвятив висвітленню
актуальних питань реформування ос
віти України, проаналізував причини
кризи освітянської галузі. Автор роз
мірковує про можливі шляхи виходу
із складної ситуації, в яку потрапила
вища школа.
У праці Мосова С.П. і П.Нижник
[6, с. 56] проаналізована діяльність
органів державного управління ос
вітою України за часів існування Ра
дянського Союзу та після здобуття

нею незалежності. Наголошується на
необхідності створення нової систе
ми управління безперервною освітою,
що набуде нового якісного розвитку.
Автори зазначають, що головним
процесом державного управління є
вироблення, прийняття та реалізація
регулюючих, організуючих і коорди
нуючих впливів на всі сфери гро
мадського життя. Його основними
етапами є отримання, збирання, об
робка й аналіз інформації про стан
зовнішнього й внутрішнього середо
вища; визначення на цій основі мети;
прийняття загального рішення, спря
мованого на досягнення мети; по
слідовна конкретизація рішення у
вигляді планування (програмування,
проектування); вироблення частко
вих рішень на основі завдань у підпо
рядкованих організаціях, шо беруть
участь у досягненні мети; організація
діяльності з виконання та інших на
явних ресурсів. У статті наголошуєть
ся на необхідності створення нової
системи управління безперервною
освітою. Проте слід зазначити, що в
загальних працях, присвячених роз
витку національної школи й системи
освіти, проблема державного управ
ління вищою освітою порушується
лише частково.
Цінним навчальним посібником,
розрахованим на аспірантів, докто
рантів, науковопедагогічний і керів
ний персонал освітньої галузі, є фун
даментальна праця В.Лугового "Уп
равління освітою", що вийшла у 1997
р. [4, с. 10]. У ній вперше розкрито
принципи національної освітньої пол
ітики, основні напрями реформуван
ня освіти. У посібнику системно пода
но структуру й функції центральних
та місцевих органів державного управ
ління освітою, проаналізовано кадро
вий потенціал освітньої галузі. Мате
ріал навчального посібника побудова
ний на основі новітніх статистичних
даних про освіту, використанні ос
танніх досягнень управлінської, педа
гогічної та інших наук.
У роботі В.Шилової [10, с. 206]
здійснено аналіз процесу розвитку си
стеми державного управління освітою
в Україні в 1946—2001 рр. Дисертацій
не дослідження проводилось на основі
широкого використання архівних до
кументів. У роботі висвітлено мету,
структуру й функції центральних
органів державного управління осві
тою, охарактеризовано стиль керів
ництва в системі управління освітою.
Визначено характерні особливості дер
жавного управління освітою відповід
но до виявлених періодів розвитку си
стеми управління освітою. Комплекс
но проаналізовано зміст і форми управ
ління, виявлено основні тенденції,
принципи та закономірності розвитку
державного управління освітою дослі
джуваного періоду.
Характерною рисою праці С. Ні
колаєнка "Освіта і наука: людський
потенціал" є аналіз актуальних про
блем розвитку загальноосвітньої та
вищої школи, законодавчого забезпе
чення освіти і науки в Україні. В книзі
"Вища освіта — джерело соціально
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економічного розвитку суспільства"
автор значну увагу приділяє ключо
вим проблемам розвитку системи ос
віти в контексті Болонського проце
су. Вдало розкрита органічна єдність
змісту освіти і програм наукової
діяльності ВНЗ. Особлива увага при
діляється міжнародному співробіт
ництву в галузі освіти. У монографії
"Стратегія розвитку освіти України:
початок ХХ1 століття" С.Ніколаєнко
ширше, ніж у попередніх виданнях,
аналізує сучасні проблеми розвитку
системи вищої освіти, основні шляхи
її модернізації.
Унікальним науковопопулярним
виданням є "Роздуми про освіту:
статті, нариси, інтерв'ю" В. Андру
щенка, який тривалий час працював у
апараті МОН України. Робота при
свячена актуальним проблемам роз
витку освіти та педагогічної думки на
зламі тисячоліть. Висвітлюються пе
ребіг Болонського процесу і роль ке
рівництва МОН до входження Украї
ни в європейський освітній простір,
концептуальні реформи вітчизняної
освітянської галузі.
Праці, присвячені розвитку вищої
освіти у контексті Болонського про
цесу, включають наступних кілька
напрямів.
1. Організаційноуправлінський
— дослідження, присвячені визначен
ню стратегії розвитку вищої освіти,
— це, насамперед, праці М. Євтуха, В.
Огнев'юка, Н. Диденка та ряду інших
авторів. У статті "Стратегія розвитку
освіти: національні та регіональні ас
пекти" В.Огнев'юк зазначає, що в Ук
раїні освіта має стати постійним пріо
ритетом державної політики та ок
реслює основні стратегічні напрями її
подальшого розвитку. В управлінні
освітою, на думку автора, необхідно
впорядкувати надходження інфор
мації до управлінської системи, яка,
в свою чергу, має будуватись на прин
ципах децентралізації, поєднанні за
собів державного впливу з громадсь
ким управлінням, відкритості для гро
мадської думки, меншої залежності
від впливу конкретних посадових
осіб. Водночас В. Огнев'юк зупи
няється на недоліках сучасного ста
ну галузі досить поверхово, не аналі
зує історичний досвід в управлінні
освітою.
2. Концептуальнометодичний
напрям досліджень складають праці,
присвячені розкриттю суспільної
значимості й цінності освіти в сучас
ний період, її модернізації, основних
форм підготовки висококваліфікова
них спеціалістів у ВНЗ. Проблемі соц
іальної значущості освіти, державній
політиці гуманітаризації і модерні
зації вищої школи присвячено дослі
дження багатьох вчених, зокрема В.
Дзози, В. Скуратівського, В. Креміня,
О. Нароцького, В. Шилова, І. Найдь
онова, Т. Фінікова та інших [9, с. 11].
Особливості управління реформу
ванням освітою на шляхах національ
них та загальнодемократичних засад
розглянули в своїх працях А. Мазак,
В. Андрущенко, С. Шейко і Ю. Луко
венко.
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3. Економікоправничий напрям
досліджень — присвячений вивченню
питань підтримки процесів відновлен
ня освітньої системи різними видами
економічних ресурсів, регулювання
правових аспектів, розвиток інсти
тутів управління якістю діяльності
ВНЗ. Пріоритетними напрямами
діяльності освітянських управлінсь
ких структур зараз і на перспективу
має стати захист системи освіти в
умовах становлення ринкових відно
син і забезпечення її розвитку з ура
хуванням кардинальних змін органі
заційноекономічних, правових, соц
іальнопсихологічних відносин, які
склалися як у ній, так і в суспільстві в
цілому. Ці питання змістовно проана
лізовано у працях В. Боброва, І. Кале
нюка. В монографії Л. Антошкіної
"Економіка вищої освіти: тенденції та
перспективи реформування" розкри
ваються питання теоретичних кон
цепцій сучасного інноваційного роз
витку вищої освіти в контексті світо
вої глобалізації. Узагальнено проце
си розвитку вищої освіти України в
аспекті становлення світового гло
бального ринку праці, забезпечення
продуктивної зайнятості фахівців з
вищою освітою та визначення на
прямів регуляторної політики держа
ви, спрямованої на удосконалення
державних важелів забезпечення
ефективності освітніх послуг та під
вищення конкурентоздатності украї
нських фахівців на ринку праці. Знач
на увага приділена висвітленню
трансформаційних процесів на рин
ку освітніх послуг та напрямів удос
коналення їх економічної ефектив
ності в умовах розвитку ринкових
інститутів у системі діяльності вищих
навчальних закладів та удосконален
ня навчального процесу відповідно до
вимог Болонського процесу.
Надзвичайно актуальною є про
блематика участі держави у фінансу
ванні освітньої сфери. Питанням ус
тановлення раціонального співвідно
шення між джерелами фінансування,
обгрунтування доцільності альтерна
тивних або додаткових методів, роз
робки критеріїв фінансування освіт
ніх установ присвячено чимало праць
вітчизняних і зарубіжних учених.
Майже всі дослідники підкреслюють
особливу значущість фінансування
освітньої галузі в необхідних обсягах.
"Інвестувати освіту, — стверджує В.
Пузіков — це забезпечувати її
відповідність поточним і перспектив
ним потребам особистості, регіону,
країни, тенденціям світового розвит
ку". І дійсно, в умовах згортання меж
між державами і становлення інфор
маційного суспільства саме освіта є
найважливішим чинником, що визна
чає його розвиток. Саме тому акту
альним на порядку денному стоїть
питання формування багатоваріант
ної інвестиційної політики в галузі
освіти.

чених різнобічним питанням розвит
ку і модернізації вищої освіти. Але
системний аналіз наукових праць
свідчить, що ступінь дослідженості
проблеми державного управління ви
щими навчальними закладами в Ук
раїні у контексті Болонського проце
су, питання впливу державноуправ
лінських рішень на розвиток вищої
освіти залишаються недостатніми,
дослідження розрізнені, методоло
гічно необ'єднані, відсутня єдина
цілісна концепція вивчення проблеми.
Нині гостро відчувається потреба її
комплексного дослідження. Широка
історіографічна та джерельна база
створює передумови, сприяє новому
висвітленню різноманітних сторін на
укового дослідження, дозволяє по
вною мірою розкрити форми і мето
ди державного управління вищою ос
вітою в контексті Болонського про
цесу, визначити назрілі проблеми, які
стоять перед вищою школою Украї
ни та її керівництвом.
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