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INFORMATIZATION AS A PART  
OF THE TRANSFORMATION PROCESS OF THE EDUCATION

АНОТАЦІЯ 
У статті досліджуються процеси трансформації системи 

освіти в умовах переходу до інформаційного суспільства з 
урахуванням того, що в таких умовах знання стає товаром, а 
комерціалізація освіти може негативно вплинути на традиційну 
систему освіти. Оскільки вища освіта розглядається як товар, 
який можна продати або ж придбати, вона виходить на рівень 
світового ринку, у результаті чого імпорт і експорт освітніх по-
слуг можуть стати предметом складних процедур цієї організа-
ції й юридичного нормування її рішеннями. Сьогодні мільйони 
учнів у всьому світі навчаються у дистанційному форматі, а з 
прискоренням глобалізації кількість учнів у мультимедійному 
просторі значно зросте. Проте масовий характер освітніх по-
слуг істотно ускладнює виявлення індивідуальності студента 
і проведення відповідної індивідуальної роботи з ним, що, 
своєю чергою, не може не позначитися на якості викладання. 
Саме тому актуальним питанням є ефективне поєднання тра-
диційної системи освіти та сучасних інформаційних технологій, 
що безпосередньо пов’язане зі швидкою та ефективною мо-
дернізацією освітньої системи, яка реалізовується у держав-
них програмах інформатизації. 

Ключові слова: сфера освіти, інформатизація, імпорт та екс-
порт освітніх послуг, дистанційна освіта, інформаційне суспільство. 

АННОТАЦИЯ
В статье исследуются процессы трансформации системы 

образования в условиях перехода к информационному обще-
ству с учетом того, что в таких условиях знание становится 
товаром, а коммерциализация образования может негативно 
повлиять на традиционную систему образования. Поскольку 
высшее образование рассматривается как товар, который мож-
но продать или приобрести, оно выходит на уровень мирового 
рынка, в результате чего импорт и экспорт образовательных ус-
луг могут стать предметом сложных процедур его организации 
и юридического нормирования. Сегодня миллионы учеников во 
всем мире учатся в дистанционном формате, а с ускорением 
глобализации количество учеников в мультимедийном про-
странстве значительно возрастет. Однако массовый характер 
образовательных услуг существенно затрудняет обнаружение 
индивидуальности студента и проведение соответствующей 
индивидуальной работы с ним, что, в свою очередь, не может 
не сказаться на качестве преподавания. Именно поэтому акту-
альным вопросом является эффективное сочетание традици-
онной системы образования и современных информационных 
технологий, что напрямую связано с быстрой и эффективной 
модернизацией образовательной системы, которая реализует-
ся в государственных программах информатизации.

Ключевые слова: сфера образования, информатизация, 
импорт и экспорт образовательных услуг, дистанционное об-
разование, информационное общество.

АNNOTATION
The research is devoted to the processes of transformation of 

the education system in the transition to the information society, 
taking into account that in such conditions, knowledge becomes a 
commodity, and the commercialization of education can negative-
ly affect the traditional education system. Due to the considering 
higher education as a commodity that can be sold or purchased, it 
reaches the world market level, and as the result of that the import 
and export of educational services can be subject to complex pro-
cedures of this organization and legal regulation of its decisions. 
Today, while millions of students around the world study at a dis-
tance format, and with the acceleration of globalization, the number 
of students in the multimedia space will increase significantly. This 
trend rooted, due to the COVID-19 pandemic, the education sys-
tem has been forced to move to distance learning. However, the 
mass nature of educational services significantly complicates the 
identification of the student’s individuality and the appropriate indi-
vidual work with him, which in turn will affect the quality of teaching. 
Modernization of the educational sphere in the information society 
is implemented in state informatization programs, which cover the 
processes of formation of preconditions (organizational, scientific, 
technical, economic, financial, humanitarian, legal) development 
of informatization, development of modern information technolo-
gies in all spheres of public life, formation of national information 
resources, creation of a system of information-analytical support 
of the activity of state bodies, increase of efficiency of domestic 
production on the basis of wide use of information technologies 
and formation of the market of information products and services. 
That is why the urgent task for countries on the way to the infor-
mation society is an effective combination of traditional education 
and modern information technology. In particular, one of the most 
important tasks for Ukraine today is the rapid and effective mod-
ernization of the education system in view of the acceleration of 
European integration in the field of education.

Key words: sphere of education, informatization, import and ex-
port of educational services, distance education, information society.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Характерною ознакою 
розвинутого суспільства, а також реалізації на-
уково-технічного та економічного прогресу є 
впровадження інформаційно-комунікаційних 
технологій. Перехід до інформаційного суспіль-
ства передбачає трансформацію традиційних 
систем з урахуванням нової ролі знань та ін-
формації, які стають джерелом влади у суспіль-
стві, а також розвиток нових засобів електро-
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нної комунікації та підвищення рівня освіти. 
Саме тому актуальним питанням є ефективне 
поєднання традиційної системи освіти та сучас-
них інформаційних технологій, що безпосеред-
ньо пов’язане зі швидкою та ефективною мо-
дернізацією освітньої системи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спирається автор. Значний внесок у роз-
виток теорії інформаційного суспільства як мо-
дифікації концепції постіндустріального суспіль-
ства зробили Д. Белл [1], Е. Гідденс [2], Е. Гелнер 
[3], П. Дракер [4], М. Порат [4], Ф. Фукуяма [6] 
та ін. Деякі аспекти функціонування інформа-
ційного суспільства досліджувалися в роботах 
таких вітчизняних науковців, як Ю. Атаманчук 
[7], В. Дрешпака [8], О. Кравчина [9], О. Овчарук 
[10]. В Україні проблеми розвитку освіти дослі-
джували багато вчених, серед яких – О. Грішно-
ва [3], У. Гузар [4], В. Кремень [7] та ін. Проте 
питання про сферу освіти та її функціонування 
у системі інформаційного суспільства, а також її 
трансформацію для задоволення потреб інформа-
ційного суспільства залишається недостатньо ви-
світленим та досі актуальним. 

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Мета дослідження полягає в аналізі 
теоретичного підґрунтя для формування моде-
лі швидкої та ефективної модернізації системи 
освіти з урахуванням того, що в інформаційно-
му суспільстві знання стає товаром, а комер-
ціалізація освіти може негативно вплинути на 
традиційну систему освіти.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Економічна криза призвела до 
зменшення державного фінансування у секторі 
освіти зі зміною пріоритетів на користь почат-
кової освіти. Інноваційний характер нового ме-
ханізму розподілу видатків державного бюдже-
ту між закладами вищої освіти, запроваджений 
у 2020 р., лишив не визначеними конкретні 
значення індикаторів (коефіцієнтів), що вико-
ристані для коригування обсягів їх фінансуван-
ня: залишається перелік показників освітньої, 
наукової та міжнародної діяльності ЗВО. З ін-
шого боку, скорочення державного замовлення 
на підготовку фахівців має особливо негативні 
наслідки для регіональних ЗВО, які не можуть 
розраховувати на значний приплив абітурієн-
тів, які навчатимуться за власні кошти, через 
нижчій рівень доходів населення [14]. 

В інформаційному суспільстві швидкий нау-
ковий та технологічний розвиток призводить до 
серйозних наслідків, пов’язаних із результата-
ми такого розвитку з погляду їхніх соціальних 
аспектів для природи, середовища проживання 
та для майбутнього людства у цілому. Таким 
чином, широкий доступ до цифрової інформації 
і даних, вільний рух інформації в суспільстві 
зумовили відкритість наукового знання. Разом 
із тим відкрита наука поступово потрапляє під 
вплив обмежень ринкової економіки [15, c. 60]. 

В інформаційному суспільстві знання стало 
товаром, досить прибутковим та з великим по-
питом. Проте комерціалізація освіти може нега-
тивно вплинути на традиційну систему освіти, 
на її інституційні основи та зміст. Нині вища 
освіта розглядається як товар, який можна про-
дати або ж придбати як і будь-який інший, що 
виводить її на рівень світового ринку. Світова 
організація торгівлі (WTO) вже розглядає пи-
тання включення вищої освіти у сферу своїх 
інтересів, у результаті чого імпорт і експорт 
освітніх послуг можуть стати предметом склад-
них процедур цієї організації й юридичного 
нормування її рішень [16, c. 39].

Актуальним питанням сьогодення є ефектив-
не поєднання традиційної системи освіти та су-
часних інформаційних технологій. Для України 
одним із найбільш важливих завдань сьогодні 
є швидка й ефективна модернізація освітньої 
системи з огляду на прискорення європейської 
інтеграції в галузі вищої освіти [17, c. 61].

Останні стратегічні документи країн ЄС  
(Лісабонська декларація, Копенгагенська де-
кларація) передбачають, що формування інфор-
маційної культури (e-Learning culture) в освіт-
ніх закладах має забезпечити застосування ІКТ 
у викладанні та навчанні через усі навчальні 
програми. Це стосується професійного розви-
тку та підготовки вчителів, підтримки розви-
тку шкільних бездротових мереж, технічної 
підтримки та вимог щодо оновлення техніки 
та програмного забезпечення, а також інформа-
ційного змісту навчання. 

Але тут варто відзначити негативну рису 
такої трансформації освітньої системи. Уніфі-
кація процесу освіти, консьюмеризація, гонит-
ва за масштабами і масовий характер освітніх 
послуг істотно ускладнюють виявлення інди-
відуальності студента і проведення відповідної 
індивідуальної роботи з ним. Тобто деперсона-
лізація освітнього процесу не може не позна-
читися на якості викладання. Сьогодні з еко-
номічного погляду вартість аудиторних занять 
зростає. Окрім того, в останні роки в закладах 
вищої освіти була тенденція до скорочення ау-
диторних годин та спроб частково перейти на 
дистанційну освіту. 

Реальність 2020 р. внесла свої корективи. 
Із розповсюдженням пандемії COVID-19 та за-
провадженням карантинних обмежень освітні 
заклади були змушені перейти на систему дис-
танційної освіти. У перші місяці карантину, 
можливо, навіть протягом першого семестру, 
більшість ЗВО нашої країни не були готові до 
такого вимушеного переходу. Застаріла методи-
ка викладання, відсутність технічних можли-
востей як у студентів так і у педагогів та неба-
жання педагогів змінювати свою роль у системі 
освіти призвели до того, що дистанційна освіта 
була примітивною, не індивідуальною та без-
особовою. Варто підкреслити, що така ситуація 
була лише на початку й надалі передові закла-
ди освіти України скористалися ситуацією та 
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перейшли на повноцінну систему дистанційної 
освіти, яка передбачає використання новітніх 
інформаційних технологій. 

Основними напрямами реформування сфери 
освіти в частині впровадження інформаційних 
технологій є: 1) створення банків і баз даних 
із віддаленим доступом по окремих галузях на-
уки і техніки; 2) розвиток системи електронних 
публікацій і електронних періодичних видань 
наукового профілю; 3) створення електронних 
науково-технічних бібліотек із віддаленим 
доступом, систем електронної публікації в 
Internet і систем електронної доставки докумен-
тів; 4) створення www-серверів наукових шкіл; 
5) створення загальнодоступних архівів про-
грамного забезпечення технічної документації 
і патентів; 6) створення баз знань і експертних 
систем із віддаленим доступом; 7) забезпечення 
можливості використання комп’ютерних цен-
трів для реалізації віддалених нарахувань і від-
даленого доступу до потужних САПР; 8) ство-
рення інтелектуальних пошукових систем, що 
забезпечують можливість глибокого і адаптив-
ного пошуку наукової інформації; 9) створення 
віртуальних виставок наукових і технічних до-
сягнень вищої школи; 10) створення механізму 
проведення національних і міжнародних науко-
вих відеоконференцій і семінарів; 11) створення 
віртуальних наукових лабораторій [18].

Розвиток системи освіти, її трансформація в 
інформаційному суспільстві вимагають переду-
сім підвищення якості освіти, а також розвитку 
всіх компонентів системи освіти: змістовного, 
організаційного, управлінського [15, c. 72]. 

Трансформація змісту освіти передбачає 
формування визначеної системи знань та вмінь, 
комплексну підготовку фахівців до інновацій-
ної діяльності за допомогою новаторських освіт-
ніх курсів, проблемно-орієнтованого підходу до 
навчання та проєктно-організаційних техноло-
гій навчання. Організаційний складник систе-
ми освіти пов’язаний зі створенням сукупності 
освітніх установ, що забезпечують інтеграцію 
освітніх програм і державних освітніх стандар-
тів різного рівня і спрямованості (державних і 
недержавних), а також освітніх форм, що мо-
жуть об’єднувати університетські бізнес-шко-
ли, формувати центри трансферу інноваційних 
технологій. Тобто стратегічно важливими є дер-
жавне стимулювання і підтримка формування 
мережі інноваційних освітніх установ на клас-
терній основі, що вже трансформуються в ор-
ганізації нового типу, орієнтовані на науково-
освітній ринок. 

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Сьо-
годні, мільйони учнів у всьому світі навчають-
ся у дистанційному форматі, а з прискоренням 
глобалізації кількість учнів у мультимедійному 
просторі значно зросте. Така тенденція підтвер-
дилася, коли через пандемію COVID-19 систе-
ма освіти змушена була перейти на дистанційні 
форми навчання. Проте масовий характер освіт-

ніх послуг істотно ускладнює виявлення інди-
відуальності студента і проведення відповідної 
індивідуальної роботи з ним, що, своєю чергою, 
не може не позначитися на якості викладання. 
Модернізація освітньої сфери в інформаційно-
му суспільстві реалізовується у державних про-
грамах інформатизації, які охоплюють процеси 
формування передумов (організаційних, науко-
во-технічних, економічних, фінансових, гума-
нітарних, правових) розвитку інформатизації, 
розвиток сучасних інформаційних технологій 
у всіх сферах суспільного життя, формування 
системи національних інформаційних ресурсів, 
створення системи інформаційно-аналітичної 
підтримки діяльності органів державної влади, 
підвищення ефективності вітчизняного вироб-
ництва на основі широкого використання ін-
формаційних технологій та формування ринку 
інформаційних продуктів та послуг. Оскільки 
в інформаційному суспільстві знання стало то-
варом, досить прибутковим та з великим по-
питом, комерціалізація освіти може негативно 
вплинути на традиційну систему освіти. Через 
те, що вища освіта розглядається як товар, 
який можна продати або ж придбати, вона ви-
ходить рівень світового ринку, у результаті чого 
імпорт і експорт освітніх послуг можуть стати 
предметом складних процедур цієї організації 
і юридичного нормування її рішень. Саме тому 
актуальним завданням для країн, що перебува-
ють на шляху до інформаційного суспільства, 
є ефективне поєднання традиційної системи 
освіти та сучасних інформаційних технологій. 
Зокрема, для України одним із найбільш важ-
ливих завдань сьогодні є швидка й ефективна 
модернізація освітньої системи з огляду на при-
скорення європейської інтеграції в галузі вищої 
освіти.
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