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Стаття присвячена дослідженню сучасних світових трендів розвитку вищої освіти. Узагальнено погляди 
науковців щодо трансформації системи вищої освіти під впливом світової освітньої спільноти та загально-
цивілізаційних стратегічних пріоритетів розвитку. Розкрито сутність основних тенденцій модернізації вищої 
освіти у ХХІ столітті, підкреслено значимість процесу інтернаціоналізації вищої школи.
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Статья посвящена исследованию современных мировых трендов развития высшего образования. Обоб-
щены взгляды ученых по поводу трансформации системы высшего образования под влиянием мирового 
образовательного сообщества и общецивилизационных стратегических приоритетов развития. Раскрыта 
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The article is devoted to the study of modern world trends in the development of higher education. The views 
of scientists on the transformation of the system of higher education under the influence of the world educational 
community and general civilizational strategic development priorities are generalized. The essence of the main ten-
dencies in the modernization of higher education in the 21st century is revealed, and the importance of the process 
of internationalization of higher education is emphasized.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Глобалізація торкнулась усіх сфер 
життєдіяльності суспільства, виступила ката-
лізатором освітніх реформ, зокрема транс-
формації системи вищої освіти. На тлі роз-
витку інформаційних технологій поступово 
формується єдиний освітній простір, а також 
зростає світовий ринок освітніх послуг. Це 
вимагає від національних систем вищої освіти 
швидкої адаптації, координації та стратегічної 
орієнтації на інтеграцію у міжнародний освіт-
ній простір.

Нині категорія освіти мігрує з національ-
них пріоритетів високорозвинених країн 
до світових пріоритетів. Відбувається про-
цес інтернаціоналізації освіти за змістом, 

організаційними формами та методиками 
навчання. Освіта перетворюється на ефек-
тивний інструмент проникнення знань, тех-
нологій, капіталу, стає конкурентною перева-
гою у боротьбі за ринок та під час вирішення 
геополітичних завдань.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питанню дослідження основних тенден-
цій розвитку системи вищої освіти присвячено 
праці таких вчених, як, зокрема, О. Дуба-
сенюк, А. Глузман, Г. Товканець, М. Степко, 
Я. Болюбаш, В. Пономаренко, О. Раєвнева 
[2; 3; 5–9]. Методологічною та інформаційною 
основою роботи є матеріали наукових періо-
дичних видань та нормативно-правові акти у 
сфері вищої освіти.Д
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Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Стаття присвячена 
узагальненню наявних поглядів науковців 
щодо визначення місця вищої освіти на світо-
вій освітній арені, а також розкриттю сутності 
основних світових трендів розвитку вищої 
освіти у ХХІ столітті.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Сучасний розвиток вищої 
освіти будь-якої країни доцільно розглядати 
через призму світових тенденцій, які модерні-
зують освітні стратегічні пріоритети, змінюють 
інструментарій та підходи до методичних та 
методологічних засад функціонування вищої 
школи. Більш того, загальноцивілізаційні тен-
денції продукують системоутворюючий вплив 
на процес реформування національних сис-
тем освіти. Саме тому метою написання 
статті є визначення сучасних особливостей 
трансформації та трендів світової системи 
вищої освіти.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. На думку багатьох вчених та експер-
тів в освітній галузі [1–9], система вищої освіти 
у ХХІ столітті буде перебувати під впливом 
світових трендів (напрямів, тенденцій розви-
тку), що представлені на рис. 1.

1. Масовість та динамізм розвитку вищої 
школи. Освіта стала широкодоступною для 

всіх людей незалежно від їх віку, соціального 
статусу, нації. Згідно з офіційними даними 
звіту “Education at a Glance 2016”, який опри-
люднений на сайті “The Organisation for 
Economic Co-operation and Development” 
(OECD) [1], у країнах, що ратифікували Кон-
венцію про організацію економічної співпраці 
та розвитку, в середньому 42% населення у 
віці від 25 до 35 років отримують вищу освіту 
(лідируючі позиції займає Корея – 69%, Япо-
нія – 60%, Канада – 59%). Якщо порівняти сві-
тову статистику здобуття вищої освіти, можна 
сказати, що на кінець ХХ століття в серед-
ньому лише 10% людей мали статус студен-
тів, тоді як на початок ХХІ століття спостері-
гався приріст вже на 15%.

Тобто нині в світі нараховується при-
близно 25% молодих людей-студентів. Все 
це обумовило необхідність стрімкої адаптації 
навчально-виховного процесу (учбових про-
грам та планів) ВНЗ до мінливості зовнішньої 
середи та потенційного контингенту студен-
тів, впровадження змін у систему управління 
ВНЗ, фінансування його діяльності тощо.

2. Орієнтація якості навчання на кінцевий 
результат. Сучасна вища освіта відходить від 
навчання, що спрямовано на кількісний (баль-
ний) вимір, світ цікавить, що конкретно вміє 
роботи випускник вишу, які практичні навички 

Рис. 1. Світові тренди в розвитку вищої освіти
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та компетентності отримав здобувач вищої 
освіти протягом всього терміну навчання. Саме 
тому на базі університетів спільно з представ-
никами потенційних роботодавців існують нау-
кові центри, дослідні лабораторії, що дають 
змогу застосовувати необхідний інструмен-
тарій для розробки реальних бізнес-проектів, 
вирішення наявних практичних задач у різних 
суспільних сферах. Сучасних роботодавців на 
ринку праці хвилюють технічні навички праців-
ників, з цією метою проводяться тренінг-курси, 
семінари. Осторонь не стоїть спільнота таких 
міжнародних організацій, як “Global Alliance for 
Transnational Education” (GATE) та “European 
Register of Quality Assurance Agencies” (ЕQАR) 
[2]. Їх зусилля спрямовані на інтенсифікацію 
та удосконалення забезпечення якості освітніх 
послуг, контроль якості та акредитацію (сер-
тифікацію) освітніх програм вищої школи, що 
реалізуються на освітніх ринках інших країн.

3. Впровадження безперервної освіти (“life-
longlearning” – освіта протягом життя). Від-
бувається реформування та/або створення 
нових освітніх установ, здатних враховувати 
особливості структури і змісту освітніх потреб 
людини на різних етапах її життя. Безперервна 
освіта акумулює досвід гуманітарної, загаль-
ної та професійної освіти, підносить зна-
чення самоосвіти, робить наголос на посту-
пальності вертикального та горизонтального 
освітнього процесу розвитку творчого потен-
ціалу особистості та на необхідності інтеграції 
формальної, неформальної та інформальної 
складових освітнього процесу [3].

4. Дистанційне навчання. Ми живемо в 
епоху техногенної культури, ми є представ-
никами глобального інформаційного суспіль-
ства, для якого першочерговим завданням 
є поширення та нагромадження знань. Це 
завдання вирішує дистанційна освіта, яка за 
допомогою сучасних комунікаційних, інфор-
маційних технологій максимально зближує 
споживача зі знаннями, робить доступ до 
освіти всезагальним, знешкоджуючи при 
цьому будь-які національні, географічні та 
інші перепони. Дистанційне навчання виконує 
функцію мобільного обміну освітніми ресур-
сами, оскільки стимулює освітній експорт та 
імпорт, тим самим об’єднує світовій творчий, 
інтелектуальний, інформаційний та науко-
вий потенціал. На початку ХХІ століття все 
більшого поширення у розвинутих країнах 
світу набули віртуальні (електронні) універ-
ситеті, що, маючи в основі веб-системи дис-
танційного навчання корпоративного зразка, 
призначені для вирішення завдань дистан-

ційної освіти будь-яких за рівнями та масш-
табами підприємств, організацій, компаній та 
навчальних закладів [2]. Електронна освіта 
діє більш ніж в 30 країнах світу, в США при-
близно 1 млн. осіб навчається за програмами 
дистанційного навчання. Наприклад, в Іспанії 
вже протягом 20 років функціонує Національ-
ний університет дистанційної освіти, що має 
58 навчальних центрів у країні і 9 в інших кра-
їнах Європи.

Доцільно зазначити і про актуальність 
тренду онлайн-освіти, зокрема стрімкий роз-
виток відкритих онлайн-курсів (“Massive Open 
Online Courses”, МООС). Найяскравішим 
представником онлайн-навчання є освітня 
платформа “Coursera”, що пропонує усім охо-
чим онлайн-курси більше ніж 140 провідних 
університетів та організацій світу. Так, ста-
ном на січень 2016 р. цей ресурс мав понад 
17 млн. зареєстрованих користувачів, які 
відзначають широкий асортимент, гнучкість, 
мобільність та доступність запропонованих 
онлайн-курсів [4]. Також широкого поширення 
нині набувають напрями навчання за допо-
могою соціальних медіа, блогів і видеоблогів, 
а також гейміфікація освіти (використання 
онлайн-інструментів та гри для створення 
освітніх курсів).

5. Диверсифікація та інтернаціоналізація 
вищої освіти. Освітні установи збільшують 
різноманітність програм підготовки, зокрема 
міждисциплінарних, створюють нові дисци-
пліни та курси, пропонують нові спеціалізації 
та спеціальності. Загалом з’являються нові 
освітні установи та/або реорганізується сис-
тема управління вищою освітою, змінюється 
структура ВНЗ, порядок їх фінансування, роз-
ширюється автономія навчальних закладів. 
Тоді як інтернаціоналізація покликана макси-
мально зблизити національні освітні системи, 
знайти та примножити їх спільні концепти та 
компоненти, підтримувати розмаїття націо-
нальних особливостей культури та освітніх 
традицій, сприяючи їх взаємозбагаченню. 
Поширенню інтернаціоналізації сприяє обмін 
студентами (залучення іноземних студентів 
до національно освітнього простору) та викла-
дачами, франчайзинг освітніх послуг (ство-
рення закордонних філіалів ВНЗ з правом 
використання його освітніх програм, техноло-
гій та видачі його дипломів), експорт освітніх 
технологій (задоволення потреб іноземного 
споживача у освітній послузі на комерційній 
основі суб’єктом національної системи вищої 
освіти), підвищення престижу міжнародного 
обміну знаннями шляхом відвідування пред-
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ставниками ВНЗ міжнародних конференцій, 
симпозіумів, семінарів тощо.

Вагомий внесок у процес інтернаціона-
лізації зробила прийнята 19 червня 1999 р. 
Болонська декларація, що мала на меті 
створення до 2010 р. єдиного європейського 
освітнього простору для розширення можли-
востей випускників ВНЗ щодо працевлашту-
вання, підвищення мобільності фахівців та 
зростання їх конкурентоспроможності. Також 
додатково була підписана Лісабонська угода, 
що конкретизувала механізм визнання дипло-
мів про освіту країнами-учасницями Болон-
ського процесу [5].

6. Індивідуалізація вищої освіти. Основною 
тенденцією сучасної освіти є перехід від пря-
мого навчання до індивідуально-консульта-
тивної освіти, що передбачає розробку інди-
відуальних програм підготовки та відповідних 
термінів навчання з врахуванням вікових та 
інших особливостей, інтересів та персональ-
них здібностей кожного студента, відмову від 
порівняння результатів навчання. Індивідуалі-
зація – це модель адаптивного навчання, що 
дає змогу студенту самостійно вибрати відпо-
відні його потребам дисципліни, інструменти 
навчання, програму навчання та викладачів, 
визначити мінімальний обсяг знань, необхід-
ний для отримання відповідних сертифікатів 
чи дипломів. Широкого поширення отримали 
такі індивідуально-групові форми навчання, 
як тренінги, тьюторські заняття, стажування 
під керівництвом викладача-ментора, робота 
з малими (від 3 до 6 осіб) групами студентів, 
рольові ігри, кейси (моделювання профе-
сійних ситуацій) та напівсамостійна робота. 
Застосування таких форм в навчальному про-
цесі вищої школи дає змогу гідно підготувати 
фахівця до конкретної професійної діяльності 
шляхом оволодіння практичними навичками, 
прийомами та способами дії у реальних про-
блемних ситуаціях [6].

7. Спрямованість на науково-дослідницьку 
діяльність. Входження у четверту індустрі-
альну революцію, що ознаменована економі-
кою знань, передбачає піднесення наукової 
діяльності на вищі щаблі освітнього простору. 
Університети і наука – це симбіоз, що гаран-
тує розвиток усіх сфер життєдіяльності будь-
якого суспільства. Безумовно, попит на висо-
кокваліфікованих науково-педагогічних кадрів 
та талановитих дослідників і студентів, що 
займаються науково-дослідницькою, вина-
хідницькою діяльністю, завжди був великим. 
Більш того, провідні міжнародні освітні уста-
нови та організації докладають максимум 

зусиль для залучення до своїх рядів таких 
представників. На базі університетів функ-
ціонують передові дослідницькі центри, що 
активно співпрацюють зі світовою акаде-
мічною спільнотою та державою. Наукова 
діяльність проголошується однією з найваж-
ливіших складових національного багатства 
високорозвинених країн, кожна з яких прагне 
самостійності у науковому пошуку, відсут-
ності науково-технічної залежності від інших 
країн. Це підтверджується обсягом держав-
ної підтримки науки, приватними інвестиці-
ями та кількістю представлених патентів на 
винахід в рік. Так, наприклад, щорічно Японія 
має близько 150 тис. патентів, тоді як США – 
75 тисяч, Франція обіймає третю сходинку – 
30 тисяч патентів [3]. І саме ці країни є най-
показовішими представниками освітнього 
простору своїх континентів.

Наука у стінах вищої школи має провоку-
вати нові знання, виступати фундаментом 
новацій та задавати майбутні орієнтири роз-
витку цієї галузі. У зв’язку зі зростанням попу-
лярності наукових досліджень змінюється 
підхід до освітнього процесу, студент отри-
мує новий статус – активного дослідника, що 
самостійно застосовує під час навчальної та 
науко-дослідницької роботи навички пошуко-
вої, конструкторської та винахідницької діяль-
ності.

8. Трансформація змісту вищої освіти. 
Істотній модернізації підлягає і зміст 
навчально-виховного процесу вищої школи. 
Причому це відбувається не тільки через 
ринкові механізми впливу, але й через необ-
хідність відродження інтеграції середньої та 
вищої ланок освіти. Так, саме вища освіта 
є логічним продовженням здобутої повної 
середньої освіти. Однак практика багатьох 
країн за останні роки свідчить про дезінтегро-
ванність та відірваність цих етапів комплек-
сної підготовки фахівця. Середня освіта та 
вища освіта стали самостійними одиницями. 
З метою вирішення цієї проблеми було при-
йнято відповідні управлінські рішення щодо 
розробки та внесення змін до програм під-
готовки ВНЗ, курси яких мають стати продо-
вженням викладення матеріалу, що вивчався 
в старшій школі. Більш того, наприклад, в 
США, Канаді та інших країнах діють спеці-
альні проекти, програми та курси для абітурі-
єнтів, що максимально зближують шкільну та 
вузівську підготовку, унеможливлюють дублю-
вання навчального матеріалу, сприяють 
поліпшенню переходу від середньої школи до 
університету [6].
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Іншим важелем регулювання змісту вищої 
освіти є безпосередні її споживачі – робо-
тодавці, які прагнуть глибинної практичної 
спрямованості освіти, вимагають від фахівців 
етичного виховання, проблемно-модульного 
мислення та вміння самовчитися, тим самим 
швидко реагувати на мінливість оточення. 
У зв’язку з цим багато університетів світу 
переглянули складові компоненти навчаль-
ного, спеціально-предметного та професій-
ного блоків підготовки студентів. Безумовно, 
в пріоритеті залишаються спеціалізація сту-
дента, його практична підготовка. Однак 
науково-обґрунтованим має стати баланс 
дисциплін (курсів) теоретичної підготовки, 
посилення гуманітарної та соціальної скла-
дових освіти, оскільки такі дисципліни вима-
гають творчого мислення, отже, збагачують 
логічне та образне мислення студентів, спри-
яють полегшеному використанню набутих 
знань під час вирішення практичних проблем. 
Слід дещо скоротити обсяг або винести на 
факультативне навчання курси історичного 
спрямування, що містять матеріал виключно 
описового характеру. Так, такий визнаний 
гігант серед технічних університетів світу, як 
Массачусетський технологічний університет, 
пропонує студенту на кожному курсі здавати 
гуманітарний предмет незалежно від обраної 
спеціальності. Більш того, 25% загального 

обсягу підготовки майбутнього фахівця відво-
диться саме предметам соціально-гуманітар-
ного циклу [3].

Висновки з цього дослідження. Уза-
гальнюючи світові тенденції у галузі вищої 
освіти, доцільно відзначити, що сучасному 
навчально-виховному процесу вищої школи 
властиві інтегративність та спеціалізація, 
гнучкість та адаптивність, модульність та 
мобільність, самостійність, наукове-дослід-
ницьке спрямування, широке використання 
передових інформаційних та комунікаційних 
технологій, орієнтація на потреби споживача, 
суспільства, країни загалом.

Розуміння основних світових трендів роз-
витку вищої освіти, механізмів їх реалізації 
закладає фундамент для аналізу міжнарод-
ного освітнього простору, визначення місця 
в ньому української вищої школи та шляхів 
модернізації національної системи вищої 
освіти відповідно до рівня світових стандар-
тів. У глобалізаційному світі вітчизняні ВНЗ 
мають примножити свої освітні здобутки, 
зберегти самобутність та культурні цінності, 
традиції. Дослідження зарубіжного досвіду 
розвитку університетської освіти має стати 
міцним підґрунтям для подальшого процесу 
реформування вищої освіти, підвищення її 
якості, посилення її привабливості та конку-
рентоспроможності на міжнародній арені.
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