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МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ: 
ОРІЄНТАЦІЯ НА ЯКІСТЬ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

У статті розкрито сутність понять «механізм державного управління», «механізми дер-
жавного управління розвитком вищої освіти», «якість освіти». Висвітлено сутність і теоретич-
не підґрунтя механізму державного управління вищою освітою. Визначено характеристики, що 
притаманні механізму державного управління. Окреслено значення якості освітніх послуг для со-
ціально-економічного розвитку держави. Акцентовано на необхідності вдосконалення механізмів 
державного управління розвитком вищої освіти. Підкреслюється, що досягнення високого рівня 
якості вищої освіти України залежить від механізмів державного управління розвитком освітньої 
системи. 

Якість ocвіти розглядається як якість результату освітнього процесу. Під впливом глобалізації 
освіта втрачає кордони держави, розширюються спектри пропозицій щодо освітніх послуг і попиту. 
Досягнення нової якості української освітньої системи, її стійкий розвиток неможливі без настільки 
ж значущих змін у ній, у процесах і механізмах управління розвитком. Оновленню механізмів державно-
го управління вищою освітою також сприяє й вдосконалення чинного законодавства. Система освіти 
не може ігнорувати вимоги ринку праці. Необхідність державного регулювання системи вищої освіти 
визначається неспроможністю ринку надати освітні послуги в повному обсязі та певної якості. Одним 
із важливих напрямів державної освітньої політики є формування механізму державного управління 
якістю освіти. Зазначено, що саме за допомогою механізму управління упорядковується зовнішня і вну-
трішня взаємодія органів системи управління. Наголошено, що за допомогою організаційного механіз-
му реалізовується комплекс завдань, спрямованих на узгодження цілей і функцій вищої школи. Завдяки 
ефективному запровадженню такого механізму і мають створюватися належні умови для ефективно-
го реформування вищої освіти в Україні. 

Ключові слова: вища освіта, державна політика, державне управління, механізм державного 
управління розвитком вищої освіти, освітні послуги, управлінський механізм, якість освіти. 

A. M. Chirva. The mechanisms of public governance by higher education: the orientation on quality 
of educational services

The article reveals the essence of the concepts of “the mechanism of state administration”, “mechanisms 
of state governance for the development of higher education”, “quality of education”. The essence and theo-
retical basis of the mechanism of state administration of higher education highlighted. The importance of the 
quality of educational services for the socio-economic development of the state is outline. The emphasis is on the 
need to improve the mechanisms of public administration in the development of higher education. It is empha-
size that the achievement of a high level of quality of higher education in Ukraine depends on the mechanisms 
of state governance for the development of the educational system.

The development of the sphere of higher education is a priority of each state, since education has a 
significant impact on the complex transformational processes taking place in the modern world. Qualitative 
education is one of the prerequisites for the successful development of the country, its national security and 
competitiveness. Qualitative education is an instrument of economic growth on the path of Ukraine to European 
integration. The mechanisms of the state administration of higher education development should effectively 
influence the improvement of the quality of educational services in Ukraine.
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The quality of octies is seen as the quality of the outcome of the educational process. Under the influence 
of globalization, education loses the boundaries of the state, expanding the spectrum of proposals for educa-
tional services and demand. Achieving the new quality of the Ukrainian educational system, its sustainable de-
velopment is not possible without equally significant changes in it, in processes and mechanisms for managing 
development. The updating of the mechanisms of public administration in higher education also contributes to 
the improvement of the current legislation. The education system can not ignore the demands of the labor mar-
ket. The need for state regulation of the higher education system is determined by the inability of the market to 
provide educational services in full and certain quality. One of the important directions of the state educational 
policy is the formation of a mechanism of state quality education management. It is noted that it is with the help 
of a management mechanism that the external and internal interaction of the management system is organized. 
It was emphasized that with the help of an organizational mechanism, a complex of tasks is being implemented 
aimed at reconciling the goals and functions of higher education. Effective implementation of such a mechanism 
and appropriate conditions for effective reform of higher education in Ukraine should be created.

Key words: higher education, state policy, state administration, mechanism of state management of high-
er education development, educational services, management mechanism, quality of education.

Постановка проблеми. Одним із важливих чинників розбудови державності України, 
конкурентоспроможної у глобальному світі, є прогресивний розвиток вищої освіти, яка тісно 
пов’язана з євроінтеграційними процесами і збереженням ідентичності української нації. Єв-
роінтеграція України вимагає певних змін у змісті вищої освіти та забезпечення її, що є одним 
із чинників соціально-економічного розвитку Української держави. Якість освіти є показни-
ком ефективності управлінських механізмів держави щодо розвитку вищої освіти.

У сучасних умовах цивілізаційного розвитку держава відіграє головну, визначальну 
роль у розвитку освіти – властивими їй методами (правовими, адміністративними, економіч-
ними) вона активно залучається до управління освітніми процесами [32]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дефініція якості освіти знайшла відображен-
ня в працях У. Гончаренка, Б. Жебровського, Г. Кільової, Р. Кубанова, М. Тализіна, А. Токма-
на, В. Трайнева та інших учених. Сутність освітніх послуг, проблему державного управління 
якістю освіти, зокрема вищої, висвітлено в наукових розвідках українських учених (В. За-
йчук, Р. Зуб’як, О. Мармаза, Н. Островерхова, С. Яблочніков та інші) і зарубіжних дослідни-
ків (С. Бєляков, П. Вервімп, Дж. Гордон, В. Куклін, М. Поташник, К. Росс та інші). Механіз-
ми державного управління вищою освітою досліджували А. Бойко, Г. Балихін, Ю. Древаль, 
М. Дудка, А. Мазак, О. Поступна, С. Шевченко та інші.

Мета статті – розкрити сутність понять «механізм державного управління», «механіз-
ми державного управління розвитком вищої освіти» й висвітлити їхню сутність і теоретичне 
підґрунтя; окреслити значення якості освітніх послуг для соціально-економічного розвитку 
держави.

Виклад основного матеріалу. Одним із завдань державної політики щодо вищої осві-
ти нині є розроблення системи діагностики якості освіти для визначення відповідності рів-
ня освіти державним стандартам; акредитація вищих навчальних закладів усіх рівнів і форм 
власності [5].

Під час формування державної політики у сфері вищої освіти в сучасних умовах порів-
няно з недавніх часів проблема якості вищої освіти стала провідною. Формування умов для 
найповнішого задоволення потреб громадян у якісній вищій освіті, а економіки – у компе-
тентних спеціалістах, стає одним із головних завдань органів державного управління вищою 
освітою [31, с. 348]. 

Основна функція органів державного управління вищою освітою – оцінна – має від са-
мого початку бути розщепленою між власне державно-управлінськими структурами та недер-
жавними аудиторськими, акредитаційними агенціями, професійною громадськістю. Тільки за 
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таких умов пропонований нами механізм буде дієвим, мобільним, гнучким, працездатним в 
умовах змін із необхідним ресурсом потужності та гарантії ефективності, можливостями вдо-
сконалюватись через процесуальну сторону державного управління та модернізацію взаємодії 
підсистем системи державного управління та громадськості [там само, с. 349].

Якість освіти як управлінська категорія спрямована на пошук шляхів її розвитку та 
оновлення, визначає стратегії впливу на функціонування освітньої системи та «методи впливу 
на показники функціонування освітньої системи, обирає шляхи змін і розвитку» [14, с. 10].

Якість освіти розглядається як якість результату освітнього процесу – відповідність 
рівня підготовки випускників попиту роботодавців, вимогам стандартів та як характеристи-
ка системи забезпечення цієї якості – зміст освіти, рівень підготовки абітурієнтів, студентів, 
викладацьких кадрів, інформаційно-методичний супровід, матеріально-технічне забезпечення 
якості підготовки, використовувані навчальні технології, наукова діяльність тощо [13].

Під впливом глобалізації освіта втрачає кордони держави, розширюються спектри про-
позицій щодо освітніх послуг і попиту. І те, й інше з наростаючими темпами диверсифікується 
за змістом, тривалістю та методикою навчання, за віковими групами тих, хто бажає навчатися, 
за кінцевою метою і вартістю освітніх послуг [28].

Досягнення нової якості української освітньої системи, її стійкий розвиток неможливі 
без настільки ж значущих змін у ній, у процесах і механізмах управління розвитком [30].

Відповідно до положень Національної доктрини розвитку освіти, якість освіти є наці-
ональним пріоритетом і передумовою національної безпеки держави, дотримання міжнарод-
них норм і вимог законодавства України щодо реалізації права громадян на освіту [17]. Якість 
освіти – це певний рівень знань і вмінь, розумового, фізичного та морального розвитку, якого 
досягли випускники освітнього закладу відповідно до запланованих цілей навчання та вихо-
вання; це галузь соціальних послуг – здатність її органів керування й безпосередніх виробни-
ків освітніх послуг задовольняти встановлені або передбачувані потреби суспільства, окремих 
соціальних груп і громадян в отриманні освіти або набутті професійної компетентності [там 
само]. 

На думку В. Степанова, головний момент, на якому повинна формуватися державна по-
літика в галузі вищої освіти, «… зводиться до такого: освіта повинна бути механізмом відтво-
рення суспільного інтелекту держави, якості її інтелектуальних ресурсів» [27, с. 92]. 

Оновленню механізмів державного управління вищою освітою також сприяє й вдоско-
налення чинного законодавства, спрямованого на врегулювання відповідної частки суспіль-
них відносин: кожен конкретний механізм має розглядатися «як сукупність взаємоузгоджених 
методів управління» [11, с. 81–82].

На думку О. Радченка, «… механізму як такому мають бути обов’язково притаманні такі 
ознаки: він є продуктом організованої діяльності; він має мету або функцію, містить послі-
довність дій, певний вид руху; він передбачає переважно однобічний вплив із чітко визначе-
ним вектором впливу; він має суб’єкт і об’єкт; він характеризується жорстким взаємозв’язком, 
усталеністю процесу, правил взаємодії; його функціонування в ідеалі спрямоване на автома-
тизм; його побудова має структурно-функціональний характер; він має ознаки відкритої або 
закритої системи» [21, с. 20].

Система освіти не може ігнорувати вимоги ринку праці. На розвиток і модернізацію 
системи освіти в умовах соціально-економічних трансформацій сучасного суспільства знач-
ною мірою впливають (як і визначають необхідність суттєвих змін в освітній сфері) такі чо-
тири взаємопов’язані фактори: 1) швидкозмінність і швидкоплинність процесів суспільного 
розвитку; 2) соціально-економічні трансформації в суспільстві, які призвели до появи прин-
ципово нового для нашої економіки та соціального буття явища – ринку праці; 3) процеси 
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глобалізації, які відгукнулися інтеграційними тенденціями у світі; 4) інформаційний «вибух» 
у суспільстві, зумовлений появою нових інформаційних технологій і мультимедіа. Усі ці яви-
ща зумовили «виклик» системі освіти і, зокрема, системі професійної підготовки фахівців 
[25, с. 37]. 

На думку О. Дубасенюк, актуалізується сучасна освітня інтегративна парадигма, яка має 
передбачати інтегрування теоретичних засад і практичних результатів наукових і педагогічних 
парадигм і напрямів, освіту впродовж життя, реалізацію полікультурних, глобалізаційних, хо-
лістичних, інтегративних тенденцій інноваційного спрямування в освіті [9].

На думку В. Кременя, С. Пазиніча та О. Пономарьова, професійна освіта потребує зміни 
парадигми організаційного і кадрового забезпечення навчально-виховного процесу, підвищен-
ня якості навчального процесу шляхом оптимізації змісту навчання і запровадження іннова-
ційних педагогічних технологій, гуманізації та гуманітаризації [12, с. 364–365].

Необхідність державного регулювання системи вищої освіти визначається неспромож-
ністю ринку надати освітні послуги в повному обсязі та певної якості, а також відмовою від 
жорсткого адміністративного управління системою вищої освіти [4].

Освіта є складником соціально-економічного розвитку держави й у сучасних умовах 
потребує реформування та оновлення. Тому сьогодні важливо розробляти нові стратегії ре-
формування й удосконалення системи вищої освіти, проводити незалежну експертизу діяль-
ності вищих навчальних закладів, визначати соціальне замовлення, здійснювати контроль за 
діяльністю державного апарату [23].

Трансформаційні зміни в суспільстві, політичні кризові явища, економічна нестабіль-
ність держави, неспроможність органів державної влади приймати вчасно ефективні управ-
лінські рішення щодо регулювання системи вищої освіти – усе це призводить до зниження 
якості надання послуг у сфері вищої освіти.

Як і на початку ХХІ ст., так і сьогодні сфера української освітньої політики має такі 
характерні ознаки: обмежені ресурси, їх переважно нераціональне використання, системний 
дефіцит бюджетного фінансування, відсутність пріоритетного статусу в суспільстві, низький 
рівень активності інших учасників освітньої політики тощо [22].

Одним із важливих напрямів державної освітньої політики є формування механізму 
державного управління якістю освіти, обов’язковими складниками якого виступають націо-
нальна система моніторингу якості освіти, запровадження інституту незалежного оцінювання 
досягнутих результатів функціонування освітньої галузі тощо. Упровадження європейських 
стандартів якості освіти у вищих навчальних закладах України повинно сприяти конкурен-
тоспроможності та працевлаштуванню випускників як першочергового завдання в подолан-
ні дисбалансу на ринку праці та економічної нестабільності загалом. Модернізація системи 
освіти України, наближення її до європейських стандартів передбачають розвиток державно- 
громадської моделі управління освітою. Реформування чинної системи державного управління 
освітою має відбуватися в комплексі з реформою публічної адміністрації в Україні [16, с. 84].

На думку вченої А. Бойко, світ за останні десять – п’ятнадцять років став дещо іншим. 
Іншою має бути й система підготовки людини до життя [3, с. 5]. Це вимагає оновлення систе-
ми освіти в умовах модернізаційного суспільства, вдосконалення фінансового та ресурсного 
забезпечення ефективного функціонування освітньої галузі тощо.

Шляхом розроблення стратегічної Державної програми відновлення професійного по-
тенціалу України, а також реалізації програми перспективного і поточного прогнозування по-
треб виробництва у фахівцях із вищою освітою та програми інформування населення щодо 
прогнозних потреб на ринку праці можна подолати наявні протиріччя. Лише завдяки кон-
солідації зусиль державної влади та громадянського суспільства, провадженню ефективної 
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економічної політики в галузі освіти, формуванню державно-громадської системи управління 
освітою можна здійснити реальні й ефективні реформи та модернізувати систему вітчизняної 
освіти.

Неможливо підвищити ефективність механізмів державного управління без розкриття 
сутності категорії «механізм державного управління». Чіткі механізми державного управлін-
ня модернізацією освіти сприяють скоординованому й раціональному управлінню процесами 
реформування та оновлення освітньої галузі України. 

Механізми державного управління – це: 1) «механізм прийняття управлінських рішень», 
тобто управлінські технології (Б. Мільнер [15, с. 125]; 2) «штучно створена складна система, 
призначена для досягнення поставлених цілей, яка має визначену структуру, сукупність пра-
вових норм, методи, засоби, інструменти державного впливу на об’єкт управління» (Р. Руд-
ницька, О. Сидорчук, О. Стельмах [24, с. 15]); практичні заходи, засоби, важелі, стимули, за 
допомогою яких органи державної влади впливають на суспільство, виробництво, будь-яку 
соціальну систему з метою досягнення поставлених цілей (Ю. Ковбасюк [16, с. 248]); «певне 
знаряддя для здійснення цілеспрямованих перетворень» (О. Коротич [10, с. 246]); «складна 
система державних органів, організованих відповідно до визначених принципів для здійснен-
ня завдань державного управління» (Г. Атаманчук [1, с. 86]); «засіб розв’язання суперечностей 
явища чи процесу, послідовна реалізація дій, які базуються на основоположних принципах, 
цільовій орієнтації, функціональній діяльності з використанням відповідних їй методів управ-
ління і спрямовані на досягнення мети» (Г. Одінцова [19, с. 13]) тощо.

Саме за допомогою механізму управління упорядковується зовнішня і внутрішня взає-
модія органів системи управління: каналом прямого зв’язку до об’єкта управління надходить 
розпорядна інформація, а каналом зворотного зв’язку – звітна. Тому складником механізму 
державного управління має бути механізм контролю. Крім механізму контролю, до складу 
механізму державного управління освітньої сфери можна віднести ще і такі механізми, як: 
планування, організація, мотивація, координування, розпорядження, облік, аналіз [20].

Учені розглядають механізм державного управління як складник системи управління, 
що забезпечує вплив на фактори, від стану яких залежить результат діяльності управлінсько-
го об’єкта. Вищеназвані автори слушно зауважують, що є необхідність врахування того, що 
управлінські процеси відбуваються в межах конкретних організаційних структур, які часто 
мають вирішальний вплив на економічний розвиток (Н. Нижник [18, с. 37].

Механізму державного управління притаманні такі характеристики: оскільки держава 
є соціальним інститутом, створеним людьми, то і всі механізми держави є продуктом орга-
нізованої людської діяльності; механізми державного управління завжди мають чітко визна-
чену мету й функціональний характер; механізми державного управління передбачають ці-
леспрямований однобічний державний вплив на суспільно-політичні, економічні процеси з 
чітко визначеним вектором впливу; механізми державного управління зумовлюють жорсткі 
взаємозв’язки та правила взаємодії, усталеності керованого процесу; функціонування меха-
нізмів державного управління в ідеалі спрямоване на певний автоматизм, закріплені вміння й 
навички державних службовців щодо виконання в певних ситуаціях відповідних їм дій; побу-
дова механізмів державного управління має структурно-функціональний характер; механізми 
державного управління мають системний вимір; механізми державного управління мають ре-
гуляторний вимір; механізми державного управління мають ціннісний вимір; механізми дер-
жавного управління мають проблемний вимір – за їхньою допомогою держава вирішує ту чи 
іншу проблему суспільного розвитку (О. Радченко [21, с. 21–23]).

На думку О. Поступної [20], ще одним із новітніх механізмів державного управління 
вищою освітою є механізм організаційної освітньої інновації, який спрямований на викори-
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стання комп’ютерних і телекомунікаційних технологій у освітній сфері. Під впливом сучас-
них освітніх технологій і розвитку ринкових механізмів в Україні формуються економічні 
інновації у сфері освіти, а саме: нові механізми державного фінансування освіти; диверси-
фікація джерел фінансування освіти; нові механізми фінансування освіти підприємствами; 
пільгове стимулювання інвестицій у сферу освіти; нові механізми оплати праці робітників 
освіти; механізми економії від масштабу освітньої діяльності. Всі ці механізми потребують 
розроблення, реалізації й контролю з боку централізованого державного органу управління у 
сфері освіти, яким є в нашій державі Міністерство освіти і науки України. Саме від його ефек-
тивного управління буде залежати результат розвитку всієї освітньої й наукової діяльності та 
престижність провідних національних закладів вищої школи [20, с. 111].

За допомогою організаційного механізму реалізовується комплекс завдань, спрямова-
них на узгодження цілей і функцій вищої школи, а також на раціоналізацію взаємозв’язків між 
відповідальними за освітянський процес інституціями та структурами. Завдяки ефективному 
запровадженню такого механізму і мають створюватися належні умови для ефективного ре-
формування вищої освіти в Україні. У руслі налагодження ефективного соціокомунікативного 
механізму управління вищою освітою слід звернути увагу на «Національну доктрину роз-
витку освіти», яка визначає систему концептуальних ідей і поглядів на стратегію й основні 
напрями розвитку освіти в першій чверті XXI ст. 

Важливим механізмом державного управління вищої освіти є бюджетне фінансування 
як найважливіший важіль впливу держави як на всю систему, так й на окремі освітні закла-
ди. Надання освітніх послуг інтегрує в собі низку суттєвих проблем організації фінансуван-
ня освітніх закладів, від раціонального вирішення яких залежить ефективність усієї системи 
освіти й можливість її неперервного розвитку [2, с. 143].

Зауважимо, що механізм державного управління – це приведення об’єкта управління 
до бажаного стану шляхом організації каналів прямих і зворотних зв’язків, що перетворю-
ють життя суспільства в єдиний, цілеспрямований, ефективний, виробничий організм, який 
постійно розвивається. Саме за допомогою механізму управління упорядковується зовнішня 
і внутрішня взаємодія органів системи управління: каналом прямого зв’язку до об’єкта управ-
ління надходить розпорядна інформація, а каналом зворотного зв’язку – звітна. Тому, на нашу 
думку, складником механізму державного управління має бути механізм контролю [20].

Модернізація системи механізмів державного управління освітою насамперед перед-
бачає впровадження інституту вимірювання та оцінювання результатів діяльності освітньої 
галузі, створюючи національну систему моніторингу якості освіти, визначення ефективності 
управлінських рішень та їхнього впливу на якість освіти в Україні [там само].

У комплексі механізмів державного регулювання системи освіти бюджетне фінансуван-
ня є найважливішим важелем впливу держави як на всю систему, так й на окремі освітні закла-
ди. Надання освітніх послуг інтегрує в собі низку суттєвих проблем організації фінансуван-
ня освітніх закладів, від раціонального вирішення яких залежить ефективність усієї системи 
освіти й можливість її неперервного розвитку [2, с. 143].

Розвиток механізмів державного управління українською освітою характеризується та-
кими чинниками: державні органи влади в освітній сфері виконують кілька ролей у соціальній 
взаємодії – від традиційної взаємодії до системи ініціаторів і посередників соціальних взаємо-
дій із позасистемними партнерами; державні норми відносин і взаємодій в освіті перебувають 
на стадії нового формування, тому випереджальні правові норми закріплення й регулювання 
таких відносин не знаходять очікуваного практичного поширення. 

Механізми державного управління стійким розвитком в освітній системі являють со-
бою динамічну структуру гнучкої взаємодії соціальних суб’єктів, характер якої складається 
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й  визначається соціальним поводженням цих суб’єктів. Механізми державного управління 
виконують регуляторну й мобілізаційну функції, що виявляється в активізації суб’єктів управ-
ління та зміні їхніх цільових і ціннісних настанов у процесі проєктування змін в освіті, забез-
печує зв’язок і взаємозумовленість управлінських рішень [7].

Дослідниця І. Сікорська наголошує на неефективності взаємодії між ланками тако-
го управлінського ряду, який сьогодні потребує значного вдосконалення, а саме: доціль-
ніше використовувати вже накопичений досвід міжнародної діяльності провідних світо-
вих закладів вищої освіти як у сфері підготовки іноземних фахівців, так і у реалізації 
спільних міжнародних освітніх програм на базі українських вищих навчальних закладів; 
активізувати участь у контактах між закладами на регіональному рівні, що сприятиме 
підвищенню ефективності міжнародної академічної мобільності на основі поширення на-
копиченого досвіду вищих навчальних закладів регіону; сприяти поширенню позитивно-
го досвіду українських вищих навчальних закладів необхідно для порівняльних аналізів 
якості міжнародної співпраці на національному і міжнародному рівнях; регулярно висвіт-
лювати міжнародну діяльність вищих навчальних закладів у національних і закордонних 
спеціалізованих виданнях для потенційних споживачів і закордонних партнерів; вимагати 
наявності професійної підготовки співробітників міжнародної служби, їхньої регулярної 
перепідготовки [26, с. 126–127]. 

За характером впливу виокремлюються політичні, організаційні, правові, економічні, 
соціальні механізми. 

Загалом, авторське бачення механізмів державного управління розвитком вищої освіти 
схематично представлено на рис. 1.

У контексті модернізації вищої освіти важлива роль належить механізмам управлінсько-
го впливу як сукупності засобів і способів впливу суб’єкта владних повноважень на керова-
ний об’єкт. За допомогою механізмів видається можливим не лише глибше з’ясувати характер 
функціонування органів державної влади та особливості досягнення управлінських цілей, а й, 
власне, сутність і перспективи реформування. 

Механізми державного управління мають конкретний характер, і кожен конкретний ме-
ханізм має розглядатися «як сукупність взаємоузгоджених методів управління» [10, с. 81–82]. 

Найкраще розкриває сутність системи освіти та її функціональність системний підхід, 
який дає змогу розглядати систему освіти загалом і вищої освіти зокрема як цілісну систему, 

 
Рис. 1. Механізми державного управління розвитком вищої освіти
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яка перебуває в постійній взаємодії підсистем як на мікрорівні (усередині системи), так і на 
макрорівні (взаємодія із зовнішнім середовищем) [29].

Оскільки управління вищою освітою є важливою соціокультурною функцією держави, 
що визначає перспективи розвитку суспільства, – держава зобов’язана ефективно регулювати 
і модернізаційні процеси в цій галузі, забезпечувати професійну підготовку студентів на інно-
ваційній основі. Проте в системі державного управління модернізацією вищої освіти нині ще 
відсутні інноваційні механізми впливу [4, с. 57], що потребує посиленої уваги.

Як зауважує Ю. Древаль, якісні зміни в системі вищої освіти мають супроводжува-
тися й вдосконаленням ціннісних пріоритетів українського суспільства. Реформування ви-
щої освіти в Україні має здійснюватися системно, на основі та за допомогою різнобічних 
механізмів державного управління. У конкретному чи навіть «конкретно-цільовому» кон-
тексті мова першочергово має йти про повноцінне застосування правового, організаційно-
го, комунікативного, інноваційного, інформаційного та ціннісно-орієнтаційного механізмів 
державного управління вищою освітою. Саме на зазначеній основі й видається можливим 
досягнення такого рівня вищої освіти, що передбачає перетворення набутих знань на здат-
ність людини до професійної та водночас творчої діяльності. Це, власне, і становить основу 
інноваційної освіти (Ю. Древаль [8]).

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Отже, 
розвиток сфери вищої освіти – пріоритет кожної держави, оскільки освіта суттєво впливає на 
складні трансформаційні процеси, що відбуваються в сучасному світі. Якісна освіта є однією 
з необхідних умов успішного розвитку країни, її національної безпеки та конкурентоспромож-
ності. Якісна освіта є інструментом економічного зростання на шляху України до євроінтегра-
ції. Механізми державного управління розвитку вищої освіти повинні ефективно впливати на 
покращання якості освітніх послуг в Україні.
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