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ВСТУП
У сучасних умовах будь�яка ре�

форма буде успішною лише за умов
підтримки суспільства. А забезпечи�
ти таку підтримку можна завдяки ви�
будовуванню комунікаційного проце�
су, що передбачає постійну циркуля�
цію інформації від суб'єкта реформи
до її об'єкта, і навпаки. Завдяки такій
циркуляції інформації об'єкт вияв�
ляється поінформованим щодо
змісту реформи, її генеральної ідеї
тощо і отримує змогу свідомо відре�
агувати на пропозицію суб'єкта. А
суб'єкт, у свою чергу, отримує "зво�
ротній зв'язок", який включає в себе
сприйняття або несприйняття рефор�
ми, її підтримку чи протистояння їй,
пропозиції щодо удосконалення про�
цесу введення реформи, тощо.
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Розглянуто контент�аналіз наукових праць для визначення інфор�

мованості широких верств суспільства з проблем реформування

вищої освіти. Проаналізовано інформованість та зацікавленність

суб'єктів вищої школи у процесі трансформації вищої освіти у кон�

тексті євроінтеграції. Розроблено напрями удосконалення інформац�

ійно�комунікативної системи між державою та суспільством в про�

цесі реформування вищої освіти.

The analysis of scientific labours is considered for determination of

being informed of wide layers of society from the problems of reformation

of higher education. Being informed is analysed that subjects of high school

in the process of transformation of higher education in the context of euro

of integration. Directions of improvement of the informatively�

communicative system are developed between the state and society in the

process of reformation of higher education.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед найбільш відомих зарубі�
жних вчених, котрі досліджують
проблеми вищої освіти, можна на�
звати Ф. Альтбаха, Г. Келлі, К. Пав�
ловського, А. Річардса, П. Скотта та
ін. Досить грунтовно та всебічно дос�
ліджується розвиток сучасної вищої
освіти російськими вченими. Серед
них: А. Галаган, Б. Гершунський, О. Лі�
феров, В.Садовнічий та ін. В Україні
розробка концепції реформування
вищої освіти входить до кола науко�
вих інтересів таких визнаних вітчиз�
няних фахівців, як В. Андрущенко,
М. Згуровський, К. Левківський, В. Лу�
говий, В. Козаков, К.Корсак, В. Кре�
мень, В. Огнев'юк, С. Ніколаєнко,
М. Степко, Т.  Фініков та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— розглянути контент�аналіз

наукових праць для визначення
інформованості широких верств
суспільства з проблем реформу�
вання вищої освіти;

— проаналізувати інформова�
ність та зацікавленність суб'єктів
вищої школи у процесі трансфор�
мації вищої освіти у контексті
євроінтеграції;

— розробити напрями удоско�
налення інформаційно�комуніка�
тивної системи між державою та
суспільством в процесі реформу�
вання вищої освіти.

РЕЗУЛЬТАТИ
Важливим чинником удоскона�

лення державного управління є ви�
будовування гнучкої інформацій�
но�комунікативної системи між
державою та суспільством. Про�
цес управління вимагає ефектив�
ного обміну інформацією між
органами державної влади та гро�
мадськістю, який може здійснюва�
тися завдяки комунікації. Комуні�
кація — це обмін інформацією між
учасниками управлінської взає�
модії. Комунікація є одним із важ�
ливих психологічних компонентів
процесу управління й становить
невід'ємну частину його головних
етапів. Принципи управління ко�
мунікативним процесом являють
собою його підгрунття, які похо�
дять від взаємодії між формами
суспільної свідомості, від сто�
сунків їхнього взаємного розвит�
ку та взаємо удосконалення [3, c.
11]. Метою управління комуніка�
тивним процесом є оптимізація
його впливу на свідомість суспіль�
ства.

Об'єктом реформування вищої
освіти виступають передусім вик�
ладачі та студенти, які в той же час
є суб'єктами вищої школи. Для
вивчення ступеня інформованості
та зацікавленості потрібно визна�
чити ступінь усвідомлення суб�
'єктами вищої школи основних
цілей реформи, їхньої готовності
до участі в реформаційних проце�
сах, наявності у них особистої мо�
тивації щодо впровадження ре�
форм, бо завдяки отриманим ре�
зультатам можна визначити на�
прями удосконалення інформацій�
но�комунікативної системи дер�
жавного управління в галузі вищої
освіти на основі.

Реформа вищої школи з про�
жектів і планів перейшла в площи�
ну реалій життя,  практичної
організації  вузівського буття.
Ефективність будь�якого процесу
реформування залежить від того,
наскільки глибоко суб'єкти цього
процесу розуміють його цілі [2, c.
25].

Усі цілі реформи ми умовно
розділили на три групи:

Ключові слова: вища освіта, державне регулювання, напрями удоско�
налення, процес, реформування.
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1) мета�значення — "підвищен�
ня якості освіти";

2) мета�форми — "впровад�
ження європейських стандартів,
отримання європейського дипло�
ма", тощо;

3) мета�методи — "індивідуал�
ізація навчання", "увага уряду до
вищої школи".

І студенти, і викладачі на пер�
ше місце поставили "мету�форми",
на друге — "мету�значення", а на
третє — "мету�методи". Це гово�
рить про те, що:

а)  реформа торкнулася ще
тільки формальних моментів осві�
тнього процесу, але не торкнулась
його змісту;

б) суб'єкти недостатньо по�
інформовані щодо значення ре�
форматорської діяльності;

в) суб'єкти (особливо викла�
дачі) певною мірою продемонстру�
вали скептичне ставлення до того,
що цей процес коли�небудь перей�
де від перебудови зовнішніх форм
організації навчально�виховного
процесу до його змісту.

44% опитаних студентів вважа�
ють за мету реформи отримання
диплому європейського зразка і
лише третина опитаних студентів
— 28% — відзначили цю, орієнто�
вану передусім на зміст освіти,
мету підвищення якості освіти. Це
говорить про недостатній ступінь
інформованості студентів і їх зац�
ікавленість у включенні у певну ко�
мунікацію із адміністрацією ВНЗ
та владою з приводу питань ре�
формування вищої освіти [6, c. 55].
Різняться також думки про показ�
ники інформованості студентів за�
лежно від місця їх навчання.

Треба зазначити той факт, що
елементи реформування мають
спорадичний характер, тому що
студенти всіх досліджуваних ВНЗ
відповіли на питання приблизно
однаково.

Ефективність управління бага�
то в чому залежить від ступеня
інформованості безпосередніх
суб'єктів соціальної дії про мету
або цілі, методи і хід реформи. В
цілому, рівень інформованості і
студентів, і викладачів вище серед�
нього.

Керівництво ВНЗ і безпосеред�
ньо самі викладачі є основними
джерелами інформації щодо ре�
форми вищої освіти. Тобто ВНЗ є
основною ланкою комунікативно�
го процесу та єдиним провідником
державних управлінських рішень
стовно реформи. Засоби масової
інформації займають друге місце у
рейтингу джерел як для викла�
дачів, так і для студентів. На це не�
обхідно звернути увагу органам
державної влади з питань управл�
іння освітньою діяльністю, оскіль�
ки саме за рахунок оприлюднення
інформації через ЗМІ можна по�

пуляризувати реформу серед насе�
лення, забезпечити їй широку соц�
іальну підтримку.

Особливо хотілось би відміти�
ти, що тільки 8 % студентів отри�
мують інформацію про зміни в на�
вчальному процесі від кураторів.
Це свідчить про те, що такий важ�
ливий інститут європейської сис�
теми освіти, як куратор, у нас ще
не працює на повну силу.

Про глибину і змістовну сторо�
ну інформованості респондентів
можна судити за відповідями сту�
дентів на питання: "Одна з особли�
востей болонської системи освіти
— це мобільність. Як Ви вважаєте,
що це таке (один варіант
відповіді)?" [1, c. 12]. Одна з відпо�
відей була правильна і відобража�
ла, на нашу думку, сутність проце�
су мобільності — можливість от�
римати освіту одночасно в декіль�
кох ВНЗ (у тому числі в різних
країнах). Лише одна п'ята сту�
дентів 20% відповіла на питання
відповідно змісту цього поняття у
межах реформи, ще 28% опитаних
вважають, що мобільність — це
можливість знайти роботу в будь�
якій європейській країні, решта
взагалі не знають, про що йде
мова. Цей факт ще раз підтверд�
жує висновок про те, що реформа
вищої освіти торкнулася поки що
лише зовнішніх організаційних
форм і недостатньо охопила зміс�
товну сутність процесу освіти.

Здійснення академічної моб�
ільності, або обмінних програм
для викладачів і студентів, зали�
шається на сьогодні поза можли�
востей реалізації та урегулювання.
З боку держави вирішення цього
питання потребує розробки та
втілення дієвих політичних, еконо�
мічних, організаційних і, насампе�
ред, фінансових механізмів реалі�
зації мобільності. Більшість дер�
жавних документів про реформу
вищої освіти тільки згадують про
академічну мобільність

Таким чином, інформаційне
поле сучасної реформи вищої ос�
віти є достатньо широким, але
дуже дрібно "зорано". На нашу
думку, це є природнім для перших
етапів реформування будь�чого:
переважання екстенсивних показ�
ників над інтенсивними.

Стосовно переваг кредитно�
модульної системи, то тут маємо
таку картину: викладачів приваб�
лює можливість організації на�
вчання студентів за індивідуаль�
ною програмою (38%), можливість
їм отримати "автомат" (28%), мож�
ливість обирати предмети (27%).
Студенти більше радіють можли�
вості отримати підсумкову оцінку
"автоматом", за результатами ро�
боти в семестрі, (50%) та можли�
вості обирати предмети (30%). І
студенти, і викладачі одностайні в

досить низькій оцінці таких особ�
ливостей нової системи, як тесто�
вий контроль знань і збільшення
самостійної роботи студентів за
рахунок зниження аудиторної.

І  студенти, і  викладачі  як
суб'єкти процесу реформування
вищої освіти вважають, що
найбільш оптимальний шлях роз�
витку реформи вищої освіти в Ук�
раїні — це об'єднання переваг
існуючої і нової систем вищої ос�
віти.

На сьогодні головні цілі ре�
формування вищої освіти залиши�
лися на другому плані. У свідо�
мості  більшості  респондентів
"підвищення якості освіти" не ак�
туалізовано у якості мети рефор�
ми. Студенти виявились захопле�
ними передусім ідеєю отримання
диплому європейського зразка
(44%), тому і проведене опитуван�
ня показує їхній позитивний
настрій та зацікавленність у
впровадженні реформи. На нашу
думку, цей факт є тим рідкісним
випадком у житті, коли реформа,
ініційована державою зверху, зна�
ходить підтримку в тих прошарках
суспільства, які вважаються без�
посередньо цільовою групою ре�
форми.

Розуміння викладачами цілей
реформи лише як "впровадження
європейських стандартів" (56%)
говорить про їх поверхове став�
лення до реформи, бо визначення
"європейських стандартів" ще не
має своїх чітких контурів у вітчиз�
няній освітянській спільноті. В той
же час це пояснюється тим, що у
нормативно�законодавчих доку�
ментах "введення європейських
стандартів" розглядається як пер�
шочергове завдання реформуван�
ня вищої освіти в Україні [4, c.78].
Тому важливим є корегування
ієрархії цілей реформи вищої осв�
іти на державному рівні і внесення
поправок у відповідні документи,
згідно Болонської декларації, в
якій підвищення якості освіти виз�
начено провідною метою у процесі
формування загальноєвропейсь�
кого освітнього простору.

Викладачі погоджуються, що
реформа вищої освіти може при�
горнути увагу держави до цієї га�
лузі, але вони не вірять в те, що ре�
форма вищої освіти сприятиме
розв'язанню економічних і соц�
іальних проблем в країні. З цього
випливає, що задекларована на
органами державної влади ідея
про те, що вища освіта є ефектив�
ним чинником підвищення добро�
буту населення і її успішне рефор�
мування приведе до вирішення ба�
гатьох проблем, на сьогодні за�
лишається лише заявою.

Рівняння на європейську модель
вищої освіти примушує державу
звернути увагу перш за все на фінан�



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Економiка та держава № 3/2011142

сування системи освіти взагалі та
вищої у тому числі. Як відомо, в
європейських країнах рівень відра�
хувань на освіту від ВВП становить
10—12%. Модернізація та реформа
вищої школи особливо гостро заз�
начили необхідність поліпшення
прямого і непрямого бюджетного
фінансування освіти відповідно до
поставлених перед нею завдань.
Тобто, в першу чергу, удосконален�
ня потребує фінансовий механізм
державного управління вищої осві�
ти. Однак ми розуміємо, що для цьо�
го необхідне загальне поліпшення
соціально�економічних умов у
країні, яке потребує часу і удоско�
налення механізмів загальної дер�
жавної фінансово�економічної пол�
ітики. Фінансовий механізм держав�
ного управління системою вищої
освіти вимагає постійної послідов�
ної політики держави щодо приве�
дення його до європейських стан�
дартів.

Сьогодні дуже актуальним є
питання, яким саме змістом слід
наповнити освіту з тим, щоб випус�
кники вищих навчальних закладів
відповідали очікуванням праце�
давців. Тут знову мова має йти про
якість освіти. Незважаючи на те,
що реформа триває не перший рік,
зміст вищої освіти залишається пе�
реважно традиційним та не відпо�
відає змісту європейської вищої
освіти. Перш за все, у вітчизняно�
му освітянському полі бракує
інноваційних методів навчання,
більшої гнучкості, акцентування
на самостійній роботі студентів, а
також, і це особливо важливо, в
даному контексті — інтернаціона�
лізації навчальних програм.

У офіційному дискурсі ведеть�
ся розмова про необхідність де�
централізації управління вищою
школою з посиленням автономії
ВНЗ та поступовим переходом до
моделі інноваційного навчального
закладу, яка віддзеркалює та за�
безпечує взаємодію усіх рівнів
державного управління вищою ос�
вітою (міжнародний — державний
— регіональний — університетсь�
кий).

Нормативно�правову підтримка
реформи також виведено респон�
дентами (15%) на рівень проблем ре�
формування вищої освіти, але мен�
шою мірою, ніж попередні. На нашу
думку, це цілком зрозуміло, бо нор�
мативно�правова база протягом
звітного періоду розвивалась дос�
татньо інтенсивно. Не менш важли�
вим, на наш погляд, є також дослі�
дження інформованості суспільства
в цілому про здійснення реформи
вищої школи в контексті євроінтег�
рації. Без урахування цього факто�
ра неможливо прийняття управлі�
нських рішень щодо реформи в со�
ціальній сфері.

Висвітлення процесу реформу�

вання та тиражування цієї інфор�
мації засобами масової інформації
є одним з найважливіших засобів
донесення її до зацікавлених осіб,
а в нашому випадку — до суб'єктів
вищої школи. Проведений кон�
тент�аналіз преси був використа�
ний для виявлення того, наскільки
суспільство є інформованим про
реформу вищої освіти. Залучення
суспільства до активної участі у
реформуванні вищої освіти ви�
дається нам цінним індикатором
успішності реформи, яка детермі�
нується потребами суспільства у
новій свідомості. Застосування
дієвого механізму комунікації
"держава — суспільство" є вияв�
ленням поваги держави до суспіль�
ства,  його прав на отримання
інформації та залучення до управ�
лінських рішень.

Контент�аналіз полягає в пере�
веденні у кількісні показники ма�
сової текстової інформації [5,
c.62]. Поряд із загальним інформу�
ванням щодо змін у вищій школі,
які  відбуваються,  певну роль
відіграє також спосіб висвітлення
проблеми та точка зору авторів
публікацій, яка, безумовно, впли�
ває на формування масової свідо�
мості, тому і не фактичний хід про�
цесу реформування вищої освіти.
Цікавим також виявився аналіз
форм подання інформації та їх
вплив на суспільну свідомість.

Майже всі публікації надавали
позитивну оцінку процесу реформу�
вання вищої освіти в контексті євроі�
нтеграції. В той же час треба заува�
жити, що практично у всіх публіка�
ціях відсутній прогноз подальшого
розвитку подій. Проведений кон�
тент�аналіз публікацій друкованої
преси різних рівнів (національної,
спеціалізованої, регіональної та уря�
дової) вказує на те, що реформі
вищої освіти бракує чітко окресле�
ної мети, для того щоб можна було
залучити підтримку з боку не тільки
суб'єктів вищої школи, але й суспіль�
ства взагалі.

Також треба зазначити, що в Ук�
раїні початкова база інформаційного
забезпечення процесів реформу�
вання вищої школи у нових умовах
не відповідає вимогам часу і по�
ставленим перед вищою школою
завданням. Це пов'язано, перш за
все, із тим, що в нашій країні ситу�
ація склалася так, що інформацій�
не забезпечення схвалюваних
рішень традиційно забезпечувало�
ся за залишковим принципом, при
тому що в сучасних умовах у
органів державного управління
стрімко зросла потреба в могутній
інформаційній підтримці прийня�
тих рішень. Крім того, спостері�
гається відсутність процедури
звітування держави перед гро�
мадськістю щодо ходу реформи, її
проблем та успіхів. У досліджених

матеріалах преси непомітним є
відгук на роботу органів держав�
ного управління освітою з боку
суспільства. Взагалі, відсутність
налагодженого зворотного зв'яз�
ку позбавляє можливості гро�
мадськості спонукати уряд до
ефективності державних рішень
стосовно реформи системи вищої
освіти.

На нашу думку, діалог гро�
мадськості з державними органами,
не побудований як систематична
праця, може привести до відчужен�
ня громадськості від процесу прий�
няття рішень, недовіри до влади.

ВИСНОВКИ
Таким чином, регулюванню

освітніх процесів з боку держави
бракує механізму належного
інформування та мотивації безпо�
середніх суб'єктів вищої школи, а
також дійсних консультацій з гро�
мадськістю. Використання інфор�
маційних методів у забезпеченні
ефективної роботи органів дер�
жавної влади, моніторингу соц�
іальних вимог і забезпечення ко�
мунікацій між зацікавленими учас�
никами освітянського процесу
сприятиме прискоренню демокра�
тичного оновлення управління та
соціальному партнерству у вирі�
шенні проблем реформування
вищої освіти на засадах відкри�
тості, демократичності, децентра�
лізації та реального залучення
громадськості в якості рівноправ�
ного партнера.
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