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ПОГЛЯДІВ 

На сьогоднішній день вища освіта вимагає пильної уваги зі сторони 

дослідників різних напрямків. Адже сучасна система вищої освіти, що повною 

мірою відповідає вимогам часу, є одним з найголовніших чинників зростання 

якості людського капіталу, генератором нових ідей, запорукою динамічного 

розвитку економіки і суспільства в цілому. Феномен сучасної вищої освіти 

визначається її впливом на розвиток людини та суспільства. Останні роки 

переконливо довели, що тільки суспільство, яке дбає про створення умов, 

механізмів, засобів і можливостей для особистісного розвитку людини, умов для її 

соціалізації та ідентифікації, як члена суспільства, може забезпечити відтворення 

засад свого функціонування і розвитку. Саме тому тема вищої освіти є 

актуальною в наш час. У нашому сучасному суспільстві зростає масовість вищої 

освіти у світі. Адже розширення систем вищої освіти обумовлюється поширенням 

попиту на вищу освіту, що існує в суспільстві. Вона є важливим елементом в 

функціонуванні суспільства, адже виконує функції забезпечення його сталого 

розвитку. А саме: поширює цінності культури, адаптує молодь до соціальних 

відносин, суспільного життя, інтегрує особу в соціальну систему, вдосконалює 

людські якості, сприяє соціальній мобільності. У будь-якому суспільстві існують 

певні соціально-економічні відносини та утворюється певний соціально-

економічний порядок, який їх контролює. Всі суспільні перетворення (економічні, 

моральні, соціальні, політичні, інтелектуальні) не відбуваються без участі вищої 

освіти. В цілому, вища освіта є важливою складовою суспільства, вона дає змогу 

здійснювати наукові дослідження, які дають людині нові знання, які в свою чергу 

трансформуються у технології та продукти  виробництва, стимулюють зростання 

продуктивності праці. Роль вищої освіти у сучасному суспільстві визначається в 

тому, що вона:відіграє важливу роль у створенні та постійному відновленні 

наукового потенціалу суспільства; бере участь у відтворенні виробничих відносин 

і продуктивних сил; сприяє відтворенню й безперервному поновленню соціально-

економічного процесу; формує інтелектуальний капітал, який забезпечує 

необхідну соціалізацію індивіда; 

Отже,  можна визначити, що місією освіти у цивілізаційному розвитку 

суспільства є те, що вона відіграє головну роль у суспільному прогресі, служить 

універсальним засобом вирішення багатьох проблем людини і суспільства, а саме: 

впливає на відновлення наукового потенціалу суспільства, бере участь у 

суспільному відтворенні, у соціалізації індивіда, спонукає економічний і 

соціальний розвиток суспільства та сприяє соціальній мобільності.  
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