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Анотація: У статті розглянуто сучасні проблеми та перспективи розвитку 

вітчизняної технічної освіти в контексті глобалізаційних процесів та формування єдиного 
освітнього простору. Висвітлені основні принципи, які сприятимуть подальшому 
вдосконаленню системи технічної освіти з економічного та соціального боків, а також 
доведено що інновації в сфері технічної освіти реалізуються як на рівні взаємодії соціальних 
інститутів. 
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Вступ. 

Сучасне українське суспільство знаходиться в затяжній системній кризі.  

Процес реформування сфери освіти, незважаючи на бадьорі запевнення, що ми 

рухаємося до якісно нової моделі освіти, в контексті процесів глобалізації та 

формування єдиного освітнього простору, показує тенденцію зниження 

авторитету освіти як в ціннісних перевагах громадян України так і в системі 

соціальної мобільності суспільства в цілому. Зазначені негативні 

характеристики враховуються при визначенні вітчизняній освіті: правляча еліта 

в основному орієнтована на отримання освіти в престижних зарубіжних 

навчальних закладах і не ставить під сумнів цінність освіти. 

Основний текст. 

Ступінь розробленості різних сторін проблем трансформації технічної 

освіти досить повно розглядалися у відповідних аспектах на різних етапах 

становлення освіти.  Так чи інакше, ця проблематика зачіпалася в роботах М. 

Туган-Барановського, М. Ковалевського, А. Колота, П. Яковенко, О. Падалки та 



ін. Результати їх дослідницької діяльності сприяли акцентуванню уваги і до 

технічної освіти як одного з пріоритетів освітньої політики.  

У найширшому розумінні освіта є переданням знань та інформації 

індивідам з метою виконання завдань виховного та пізнавального характеру. За 

своєю структурою та змістом освіта – це досить складне, неоднозначне, 

багатомірне поняття, і тому вона є предметом дослідження різних гуманітарних 

наук [1].  

У зв'язку з тим, що в умовах ринкових відносин, освіта є визначальним 

фактором в сфері соціального виробництва, і крім цього, більш повноцінно 

проявляє себе в сфері соціального споживання відбувається змішання 

соціальних акцентів. 

Перехід людства від постіндустріальних до науково-інформаційних 

технологій базується не на матеріальній, а на інтелектуальній власності, на 

знаннях як субстанції виробництва і визначається рівнем людського розвитку в 

країні, станом наукового потенціалу нації, рівнем кількості фахівців з вищою 

освітою [2].  

У той час як постіндустріальна епоха вимагає максимальної демократизації 

освіти і забезпечення можливості реального вибору освітніх моделей, зростає 

значення трансформації технічної освіти, як базового елементу радянської, 

професійної, освітньої системи. 

Зміни у освітньому просторі не дужі помітні, так більшість вищих 

технічних закладів, здавалося б, зберегли позиції в наборі абітурієнтів, 

навчальну базу та викладацький склад.  У суспільстві існує думка, що вузам 

надано великі права господарської, навчальної, виховної діяльності, що просто 

здійснюється коригування освітньої системи під впливом ринкових факторів і з 

часом буде досягнуто оптимальне стан: вищих навчальних закладів залишиться 

рівно стільки, скільки необхідно, щоб забезпечити випуск необхідної кількості 

фахівців для потреб ринкової економіки. 

Існує тільки дві обставини, про які необхідно постійно пам’ятати: по-

перше, освіта в жодній країні не довела свою самоокупність, по-друге, вона 



націлена на перспективу, тобто має за перспективу розвиток суспільного 

виробництва. 

У дослідженні трансформації технічної освіти необхідно визначити її 

інноваційні можливості, що забезпечують нормальне оновлення, пов'язане зі 

зміною економічних і соціальних реалій.  При цьому звертає на себе увагу 

необхідність переосмислення цільових установок проектування технічної 

освіти в сучасному світі. 

Інновації в сфері технічної освіти реалізуються як на рівні взаємодії 

соціальних інститутів, забезпечуючи трансформацію освіти, як фактору 

соціальної мобільності суспільства, так і в структурі самого соціального 

інституту освіти, процесуально перетворюючи змістовну його сторону. 

Відсутність соціально-професійної мотивації насторожує і настроями 

соціального аутсайдерства: більшість студентів визначає свою професію як 

соціально безперспективну, не пов'язують з нею соціальну кар'єру і реалізацію 

життєвих планів. 

Тим часом становище технічної освіти вимагає радикальних змін: в 

Україні завжди існувала сильна інженерна школа, яка відрізнялася 

фундаментальною підготовкою і високою професійною відповідальністю. 

Відзначимо, що кінцева мета - виграти і витримати конкуренцію на ринку 

економіки освіти, створивши ексклюзивний товар, у т.ч. і освітній продукт.  

Ефективність інновацій в економіку освіти буде залежати від науково 

складеного бізнес плану і державної підтримки освіти і науки [3].   

Висновки і пропозиції.  

На нашу думку, в даний час, в зв'язку з розвитком нових галузей і 

виникненням принципово нових освітніх продуктів або нововведень в 

економіці освіти, немає необхідності заново вивчати і формувати систему 

інноваційної економіки освіти, а слід використовувати наявний досвід 

розвинених країн.  Більш того, в нинішніх умовах, інноваційна економіка освіти 

придбає особливу актуальність, так як забезпечить динамічний сучасний 

розвиток в цілому. 
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Annotation: The article deals with current problems and perspectives of development of 

domestic technical education in the context of globalization processes and the formation of a single 
educational space.  The main principles that will promote further improvement of the system of 
technical education on economic and social sides are highlighted, and it is proved that innovations 
in the field of technical education are realized both at the level of interaction of social institutes. 
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