
Різноманітність соціальних і економічних 
процесів сьогодення, небачена доступність 
інформації у поєднанні зі свободою її отримання, 
швидкозмінність і невисока передбачуваність 
розвитку науково-технологічного комплексу, що 
перетворився на провідний і безперечний засіб 
модернізації всіх сфер життєзабезпечення, 
безперервного внесення несподіваних змін у 
життя людей – все це характерні риси сучасності. 
Саме ці характеристики  життя вимагають від 
науковців-гуманітаріїв своєчасно виявляти у 
хаосі подій і явищ провідні тенденції, найбільш 
впливові закономірності і на цій основі 
пояснювати сучасне, з високою точністю 
передбачувати майбутнє. 

Важливим компонентом трансформаційних 
процесів виступає зростання значення і 
важливості завдань всього комплексу навчальних 
і виховних закладів, політичні, економічні, 
соціальні інновації у сфері навчання та надання 
освітніх послуг [1]. Поряд із розширенням 
завдань освітньої системи, зростає і 
різноманітність значень поняття “освіта”. 
Відбувається залучення до освітніх тем, проблем 
і питань все більшої кількості представників 
інших наук, формується широке бачення 

сучасного освітнього феномена, акцентуються 
важливі для всього суспільства його сторони, які 
з тих чи інших причин взагалі раніше не 
розглядали науковці та педагоги. 

У низці найбільш істотних проблем сучасності 
– проблема відповідності традиційного завдання 
освітньої системи зі збереження й передачі знань 
новим вимогам сьогодення. Формування “нової” 
або інформаційної економіки, що ґрунтується на 
знаннях та інформаційних технологіях, та 
глобалізація стирають національні кордони 
конкуренції. Як головний ресурс економічного 
розвитку і підвищення добробуту населення тієї 
чи іншої країни висувається її освітньо-
інтелектуальний потенціал. Система підготовки 
кадрів здобуває, в цьому плані, стратегічне 
значення. 

Таким чином, актуалізація освітніх проблем 
тісно пов’язана з процесами соціальної трансформації 
суспільства, масштабними соціально-культурними 
змінами, що характеризуються втратою чітких 
соціальних орієнтирів, з одного боку, і високими 
вимогами сьогодення до всього освітнього 
комплексу, з іншого. 

Теоретико-методологічні аспекти проблем 
розвитку сучасної освіти аналізуються в працях 
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Стаття присвячена аналізу головних проблем сучасної освітньої парадигми. 
Автор розглядає особливості трансформаційних процесів в освіті та шляхи її 
модернізації в ХХІ столітті, зазначаючи, що нарощування інтелектуального 
потенціалу як окремої людини, так і цілих держав залежить від стану освіти і 
науки, бо саме вони визначають позиції в сучасному світі. 

 
The article deals with the analysis of the main problems of the modern educational 

paradigm. The author considers peculiarities of transformation processes in education 
and ways of its upgrading in the twenty first century, specifying that growth of intellectual 
potential both of an individual person and whole countries depends on state of 
education and science, as exactly they determine the positions in the modern world. 
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В.Г. Креміня, В. Воловича, Т.В. Орлової,                   
І. Добрянського, С. Оксамитної, Х. Доманського, 
І.М. Гавриленко, О.Л. Скідіна, О.А. Грішнової, 
Д.І. Дзвінчук та інших українських соціологів і 
філософів. Переосмислення проблем функціонування 
освіти в суперечливих складних умовах соціальних 
трансформацій знайшли відображення в теоріях 
модерного суспільства Ю. Габермаса, Е. Гіденса, 
Е. Тоффлера, П. Штомпки, Е. Вільямса, У. Бека, 
Н. Смелзера тощо. 

Проблеми встановлення провідних тенденцій 
та найбільш впливових закономірностей у галузі 
освіти також широко обговорюються російськими 
соціологами і філософами, відомими політичними 
та громадськими діячами. Разом з тим, як 
зазначається учасниками “круглого столу”, “Стан, 
тенденції та перспективи розвитку вітчизняної 
освіти”, залишаються ще мало вивченими, 
суперечливі тенденції розвитку сучасної освіти, а 
сукупність проблем у цій царині потребує не 
тільки педагогічних зусиль, а й вимагає 
прийняття відповідних державних рішень [2]. 
Отже, мета даної роботи – проаналізувати 
характер розвитку сучасної освіти як соціального 
феномена та соціального інституту в умовах 
суперечливих тенденцій сучасного суспільства, 
що глобалізується. 

Найважливішим активом “нової економіки” 
виступають знання, інтелект, інформація, інновації, 
що перетворюються в самостійні фактори і 
продукти виробництва. Це відбувається за умов 
поступового переходу економіки товару через 
економіку грошей в економіку людських 
здібностей. Усе більшого значення як на рівні 
держави, так і окремої особистості, набуває 
людський капітал – сукупність професійно-
кваліфікаційних навичок, знань, таланту 
індивіда. Він складається із зусиль щодо 
виховання дітей у родині, власних зусиль дітей 
щодо освоєння знань і культури, витрат держави 
і самих громадян на освіту (на межі тисячоліть у 
розвинених країнах підготовка простої робочої 
сили коштувала від 100 до 150 тис. на особу, 
складної – 400 тис., науково-технічної – понад 
800 тис. доларів), загальних – державних, 
приватних і колективних – витрат на підтримку і 
розвиток освіти, культури і мистецтва, витрат 
людьми часу і коштів на засвоєння досягнень 
культури, зусиль і витрат на підтримку здоров’я і 
працездатності, сукупних витрат на охорону і 
відновлення навколишнього середовища. 

Для держави людський капітал – наявність 
інтелектуальних підприємницьких кадрів і 
висококваліфікованої робочої сили – є головним 
якісним ресурсом в умовах сучасної міжнародної 
конкуренції. Разом з тим для кожної окремої 
людини має велике значення особистісна 
конкуренція, зокрема на ринку праці. Зрозуміло, 
на ньому більш цінуються кваліфіковані 
працівники. Нині відбуваються зміни самого 
поняття “кваліфікація”. Новий тип кваліфікації 

характеризується не стільки масою спеціальних 
знань і навичок, скільки здатністю швидко 
засвоювати нові необхідні знання і методи 
роботи, вчитися і переучуватися у зв’язку зі 
зміною місця роботи, виробленої продукції, 
використовуваної техніки і технології. Фахівцями 
нового типу вважаються працівники, які 
володіють, крім високих професійних якостей, 
такими здібностями, як здатність до 
управлінської і підприємницької діяльності, до 
діагностування ділових відносин і встановлення 
ділових контактів, як компетентність, величезний 
інтелект і високий рівень культури, а також 
схильність до індивідуальної творчості. І що 
особливо важливо – уміння жити й працювати в 
новому інформаційному світі, у глобальній 
інформаційній мережі. 

Зміни в цьому плані відбуваються досить 
швидко, а передбачити їх в умовах реальності, 
що ускладнюється, досить непросто. У результаті 
– найрізноманітніші наслідки, включаючи таке 
парадоксальне явище, як підвищений відсоток 
безробітних серед людей з вищою освітою. Так, 
тільки в 2004 р. українські вищі навчальні 
заклади випустили економістів у 20 разів більше, 
ніж потребувало господарство країни. У зв’язку з 
цим виникає необхідність посилення 
прогностичного характеру всієї системи освіти. 
Як підтверджує досвід останніх десятиліть, для 
успішного технологічного розвитку держави в 
сучасних умовах необхідно, щоб частка фахівців 
з вищою освітою становила не менше 40-60 % 
від загальної чисельності зайнятого населення (в 
Україні на 2005 р. частка тих, хто коли б то не 
було хоча б якийсь час сидів на студентській 
лаві, тобто з повною або незавершеною вищою 
освітою, становила 35 % зайнятого населення, з 
повною – 13 %). Збільшується і відсоток охоплення 
молоді вищою освітою. У цілому в світі 60 % 
випускників середніх шкіл вступають до вищих 
навчальних закладів. У США цей показник досяг 
84 %, в Україні – 76 %. Тільки в найвідсталіших 
країнах він залишається дуже незначним: в 
Ефіопії – 0,8 %, у Мозамбіку – тільки 0,1 % 
молоді [3]. Отже, можна зазначити наявність 
серйозного парадоксу в сучасній освіті, зокрема 
у вітчизняній, – між збільшенням числа молодих 
людей, які отримують вищу освіту, з одного 
боку, і великим відсотком тих безробітних, хто 
має вищу освіту, з іншого.  

Поряд з цим, як зазначає відомий американський 
соціолог Н. Смелзер, головне значення серед 
зростаючих проблем швидко змінюваних сучасних 
суспільств, мають структурні диференціації – 
головний стрижень аналізу в економічній та 
соціологічній теоріях. Ця проблема постала з 
усвідомлення того факту, що структурована 
локалізація видів діяльності в суспільстві є 
змінною, і що головною віссю зміни є міра, до 
якої ці види діяльності є спеціалізованими чи 
диференційованими один від одного. Навіть 
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якщо припустити, що відбувся перехід від 
“модерної” до “постмодерної” фази цивілізації, 
диференціація, на думку Смелзера, залишається 
визначальною ознакою сучасного суспільства. 
Зростаюча диференціація та велика кількість 
видів робіт і посад знищує більш-менш 
визначену основу для стратифікації. “Простота 
встановлення відмінностей – і класова їх оцінка – 
між фізичною та нефізичною працею, між 
буржуазією та робітничим класом та інших, 
виявилася затемненою в світлі кількісного 
збільшення видів занять, особливо в сфері 
послуг” [4, 82]. Пролетарізація набула вигляду 
зростання обслуговуючого персоналу, враховуючи 
низькооплачуваних конторських службовців, 
працівників ресторанів і барів швидкого 
обслуговування, оплачуваний персонал служби 
охорони та “тимчасових” робітників різного 
роду. Нова форма “подвійності” на ринках праці, 
технологічні зміни, іноземна конкуренція та 
міграція створили надлишок безробітних 
працівників низької кваліфікації. Ці працівники 
разом із тими, кого наймають на періодичній 
основі, становлять важливий сегмент населення з 
низькими доходами. Все це нівелює класичний 
поділ між працею та капіталом. 

Інститут освіти також відчув на собі вплив 
різноманітних диференціацій. Доступ широких 
мас населення у більшості розвинутих суспільств 
до вищої освіти зробив освіту менш певною 
детермінантою статусу. “Загальний стаж вищої 
освіти більше не є “квитком” на посаду з вищим 
статусом чи “мандатом” на соціальний статус” [4]. 
Це підтверджує думку П. Бурдьє про те, що 
відкриття елітного колись шляху до статусу 
стало менш цінним і менш визначеним як спосіб 
забезпечення культурного капіталу. Освіта 
набула значення соціального ресурсу, важливого 
не стільки як показник соціальної позиції 
людини, скільки як основний канал соціального 
відтворення та соціальної мобільності. Тобто 
мова йде про ще одне парадоксальне явище, що 
склалося у сучасному світі, – протиріччя між 
головною характеристикою освіти як визначальної 
детермінанти соціального статусу та її 
теперішньою роллю головного каналу соціальної 
мобільності. 

Окрім того, починаючи із середини минулого 
століття, соціологи постійно відстежують 
тенденції відтворення соціальної нерівності, 
доступність різних рівнів освіти для вихідців з 
усіх соціальних класів населення і знаходять 
емпіричні підтвердження того, що за останні 
кілька десятиліть класова нерівність у здобутті 
освіти зменшилась, наприклад, у Франції, 
Німеччині та Нідерландах. Крім того, всі 
дослідники одностайно визнають Швецію 
найбільш меритократичним суспільством, в 
якому вдалося знайти чіткі докази тривалого і 
стабільного зменшення впливу соціального 
походження на освітні здобутки [5].  

Доступність освіти для всіх здібних і 
мотивованих вважається певною мірою засобом 
втілення принципу рівності можливостей, 
меритократичності сучасного демократичного 
суспільства. Своїми здобутками та заслугами 
індивід прокладає шлях до освіти поза 
загальнообов’язковим мінімумом, одержуючи 
доступ до відповідних позицій у соціальному 
розподілі праці. Справедливість доступу до 
освіти виражається у мінімізації залежності 
освітніх можливостей від соціального 
походження та в максимізації залежності їх від 
здібностей та зусиль індивідів. У противному 
разі освіта закріплює і посилює наявну соціальну 
нерівність [6].  

У трансформаційному суспільстві, де 
економічні та соціальні умови характеризуються 
нестабільністю, невизначеністю, індивіду, щоби 
посісти свою позицію в соціальній структурі та 
на ринку праці, необхідно постійно підтверджувати 
свій професіоналізм, компетентність, конкуренто-
спроможність тощо. “Відбувається активний 
процес “розмивання” традиційних груп населення; 
становлення нових видів міжгрупової інтеграції 
за формами власності, доходами, включеністю у 
владні структури, соціальною самоідентифікацією 
тощо” [7].  

Саме на це звертають увагу і Н. Смелзер, і         
П. Бурдьє, пояснюючи суперечливість сучасних 
диференціацій особливостями структурних змін 
у постіндустріальному суспільстві. “Здатність 
панування у привласненому просторі, насамперед 
за рахунок привласнення (матеріальним або 
символічним шляхом) тих дефіцитних благ, які 
розподіляються в ньому, залежить від наявного 
капіталу” [8], економічного, культурного, 
соціального та символічного. Позиції індивідів у 
соціальному просторі визначаються не лише 
загальним обсягом, а й взаємопоєднанням і 
відносною вагою їхніх капіталів у загальному 
балансі. 

Відомий німецький соціолог Ульріх Бек 
звертає увагу також на нову негативну функцію 
освіти щодо позбавлення шансів у системі 
зайнятості. Як зазначає Бек, “в останній чверті 
ХХ століття одного лише атестата основної 
школи все менше достатньо, щоб за посередництва 
ринку праці забезпечити матеріальне існування. 
На прикладі основної школи видно, що “освіта” – 
та сама класична ознака набутого статусу – може 
історично здійснити зворотне перетворення на 
ознаку квазіаскриптивну: основна школа 
розподіляє відсутність шансів і як освітня 
інституція загрожує, таким чином, зробитися 
стіною гетто, за якою назавжди ізолюються 
нижчі статусні групи, приречені на постійне 
безробіття (і відповідно на соціальну допомогу). 
Розвинене суспільство освіти породжує у цьому 
сенсі нову, парадоксальну “квазінеграмотність” 
нижчих освітніх груп” [9]. Тому освітня 
нерівність містить небезпеку не лише обмеження 
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шансів на ринку праці, а й перетворення на 
нерівність спадкову. 

Аналізуючи освітню ситуацію в 
пострадянських та постсоціалістичних країнах, 
соціологи звертають увагу на збільшення 
освітньої нерівності в процесі переходу від 
одного політичного й соціально-економічного 
ладу до іншого, незважаючи на збільшення 
загальних показників прийому уразливих груп, 
насамперед дітей із сімей з низькими доходами, у 
вищі навчальні заклади. Російські дослідники 
звертають увагу не лише на загальну тенденцію 
поглиблення освітньої нерівності, а й на те, що в 
Росії розшарування суспільства за рівнем освіти 
виявляє тенденцію ставати спадковим. “Наша 
вища освіта вже стала класовою, – зазначає 
російський учений О. Руткевич, – залишилась 
тільки видимість, що бюджетні місця доступні 
для всіх” [10]. 

Процеси, що відбуваються в Україні в галузі 
освіти в останні півтора десятиліття, дають певні 
підстави припускати, що ця інституція з чинника 
сприяння рівності можливостей перетворюється 
на чинник, що сприяє соціальній закритості на 
полюсах освітньої, а відповідно і соціальної 
ієрархії. Вочевидь, роль інституції освіти як 
“вирівнювача” можливостей зменшується, 
оскільки посилюється нерівність доступу до 
середніх спеціальних та особливо вищих 
навчальних закладів для індивідів різного 
соціально-класового походження. Збільшення 
кількості місць у вищих навчальних закладах 
(кількість вищих навчальних закладів III- ІV рівнів 
акредитації за останні 15 років зросла більш як 
удвічі зі 149 у 1990-му році до 347 у 2004 році, а 
кількість студентів у цих закладах, яка на 
початку 1990-го року становила 881,3 тис., у 
2004/2005 навчальному році перевищила 2 млн 
(2026,7 тис.), відбувається на тлі скорочення 
кількості населення України та відповідного 
скорочення кількості випускників середніх 
загальноосвітніх шкіл [11]. На думку                        
С. Ніколаєнка, зростання показника чисельності 
студентів на 100 тис. населення з 512 до 545 осіб, 
що відповідає рівню розвинених країн, 
безумовно, свідчить про розширення доступу до 
вищої освіти. Проте без уваги і відповідного 
фахового аналізу залишаються тенденції 
розподілу розширених можливостей серед різних 
соціальних категорій населення [12]. Таким 
чином, парадокс полягає в тому, що освіта у 
сучасному світі із класичної ознаки набутого 
статусу має тенденцію перетворитися в ознаку 
статусу аскриптивного. 

Наприкінці слід зазначити, що якщо раніше 
система освіти в цілому була більше орієнтована 
на те, щоб зберігати сформоване, то тепер вона 
повинна готувати людей до майбутнього. На 
нинішньому етапі нова парадигма освіти полягає 
в тому, щоб не просто передавати учням і 
студентам конкретні знання, а навчити їх умінню 
адаптуватися до якісно інших умов господарювання і 
життєдіяльності, “вбудовуватися” в мінливе 
економічне, соціальне, культурне середовище. 
Тому нагромадження знань буде не настільки 
важливим, як розвиток навчальних навичок. 
Покликання освіти сьогодні – давати людям не 
стільки спеціалізацію, скільки можливість 
змінювати спеціалізацію протягом життя і 
справлятися з економічними і соціальними 
перетвореннями. Фактично перед освітою ХХІ ст. 
постає найважливіше завдання: готувати учнів до 
постійних змін, насамперед технічних, до 
розуміння відносності наших знань і 
необхідності безупинного навчання протягом 
усього життя з метою адаптації зовнішньому 
світу, який швидко змінюється. 

Приєднання в 2005 році України до Болонської 
декларації, як очікується, стане поштовхом до 
модернізації національної системи освіти, а 
також прагненням до досягнення високих 
освітніх стандартів. Максимальне сприяння 
модернізації національної системи освіти має 
результатом підвищення кваліфікації і якості 
робочої сили, що, у свою чергу, сприятиме 
економічному зростанню і зміцненню позицій у 
глобальній конкуренції. Такий перегляд позицій 
багато в чому зумовлений результатом новітніх 
досліджень ефективності вкладання у людський 
капітал, які підтвердили високу прибутковість 
подібних інвестицій. Витрати на освіту треба 
розглядати не як витрати, а як інвестиції, що 
дають у перспективі найбільший прибуток.  

Отже, можна зробити висновок, що 
загальноцивілізаційні зміни у світі вимагають 
модернізації у сфері освіти кожної країни. 
Перехід від індустріального виробництва до 
науково-інформаційних технологій є головною 
передумовою успіху тієї чи іншої країни, 
необхідною умовою її конкурентоспроможності 
у світі. На відміну від індустріального 
суспільства, в інформаційному все вирішуватиме 
рівень розвитку особистості, уміння кожної 
людини працювати сучасно. Нарощування 
інтелектуального потенціалу як окремої людини, 
так і цілих держав залежить від стану освіти і 
науки, саме вони визначають позиції в сучасному 
світі. 
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