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В наш час відбувається четверта промислова революція (ПР4). Її сутністю є 

об‘єднання в єдині самокеровані системи людського інтелекту, комп‘ютерних 

інформаційних технологій, автоматизованого виробництва [1]. Ці самокеровані системи 

впроваджуються у виробництві, в державному управлінні, медицині, освіті, побуті і т.п. 

Породжені ними зміни впливають практично на усі сфери людської діяльності [2] у т.ч. на 

систему освіти, особливо вищої. Причому ці впливи мають дуалістичний характер, 

оскільки вони мають як позитивні, так і негативні наслідки. Використання сприятливих 

можливостей і запобігання чи зниження негативних дозволяє країнам, що першими стали 

на шлях реформування системи вищої освіти відповідно до вимог ПР4, отримати 
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конкурентні переваги на світових ринках освітніх послуг. Для системи освіти України це 

може надати шанс відновити і посилити свої позиції на цих ринках.   

З метою оцінки перспектив розвитку системи вищої освіти України в умовах ПР4 

виконано аналіз і систематизацію супутніх можливостей і загроз, що спричинені 

впровадженням технологій ПР4 в різних сферах людської діяльності. 

До основних загроз можна віднести такі: 

- кардинальну трансформацію чи навіть зникнення традиційних професій і 

виникнення нових, що потребує коригування напрямів і спеціальностей підготовки 

фахівців; 

- постійні зміни на ринку праці потребують високої оперативності заходів стосовно 

коригування змісту, форми та організації навчального процесу стосовно існуючих потреб 

ринку праці;  

- зникнення професій, які передбачають виконання монотонних рутинних операцій 

як фізичних, так і інтелектуальних, оскільки їх можна достатньо легко автоматизувати, а 

також зростання актуальності творчих креативних професій;  

- кардинальні трансформації вимог до кадрового потенціалу університетів, його 

кваліфікації, креативності, системи підвищення кваліфікації і перепідготовки тощо з 

позицій готовності і спроможності ефективно працювати з новітніми технологіями 

створеними у процесі ПР4; 

- необхідність кардинальної трансформації системи управління університетами і їх 

підрозділами у т.ч. розвитку їх інноваційної культури з позицій готовності працювати в 

умовах ПР4. 

До основних можливостей можна віднести наступні: 

- можливості оперативно запропонувати актуальні в умовах ПР4 напрямки і 

спеціальності підготовки фахівців, що дозволить використати переваги першовідкривача 

ринку (сегменту ринку) освітніх послуг (національного чи міжнародного) і у перспективі 

зайняти потужні позиції на ньому;  

- можливості запропонувати і впровадити актуальні в перманентно мінливих умовах 

ПР4 методи і форми підготовки фахівців, у т.ч. перепідготовки чи підвищення 

кваліфікації: 

- зростаючу актуальність розвитку у студентів креативних якостей, впровадження 

відповідних спеціальностей і спеціалізацій, які користуються попитом в умовах ПР4; 

- можливості перетворення університетів в самокеровані системи [3], які 

забезпечують за допомогою технологій ПР4 ефективну взаємодію трьох основних 

складових: а) людей: менеджменту, професорсько-викладацького і допоміжного 

персоналу, студентів; б) процесів: управління, навчання, наукових досліджень; в) 

обладнання: наукового, навчального, організаційно-управлінського (програмно-апаратних 

комплексів).   

Слід зазначити, що крайньою мірою частину з зазначених можливостей 

вітчизняними університетами успішно реалізовано. Зокрема, починаючи з початку 

пандемії COVID-19 застосовуються технології дистанційного навчання. Набутий досвід і 

відпрацьовані технології віддаленого ведення навчального процесу використовуються в 

умовах війни з російськими агресорами у т.ч. для: проведення лекційних і практичних 

занять, консультування, приймання заліків та іспитів тощо. Для цього застосовуються 

програмні системи типу «Кабінет викладача/студента», інтегровані пакети програм з 

Microsoft office тощо. Вони використовуються у Національному технічному університеті 

«Харківський політехнічний інститут» та ряді інших університетів. 

Окремі університети ведуть навчання студентів за спеціальностями, що є 

актуальними в умовах ПР4. Так Національний університет «Львівська політехніка» готує 

бакалаврів в рамках спеціальності «Комп‘ютерні науки» за програмою «Інтернет речей». 

Створено і успішно використовуються програмно-апаратні комплекси які 

дозволяють вивчати реальні явища і процеси на комп‘ютерних моделях, а також ті які 
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імітують ситуації, що є типовими в практиці фахової діяльності випускників університетів 

за певними спеціальностями.  

Узагальнюючи викладене можна зазначити, що Україна має істотні перспективи 

розвитку системи вищої освіти в умовах ПР4. Наведені приклади їх реалізації 

підтверджують це. Необхідно також зазначити, що Україна є одним світових лідерів у 

галузі ІТ [4, с. 175]. Оскільки ПР4 базується на активному використанні інформаційно-

комунікаційних технологій, то це свідчить про наявність базових умов для забезпечення 

розвитку у руслі ПР4, у т.ч. у сфері вищої освіти. Проте існуючі загрози є доволі значними 

і для їх зменшення чи запобігання потребують впровадження заходів, які потребують 

суттєвих змін в системі управління університетами. Отримані результати окреслюють 

напрямки реформування системи управління науково-освітньою діяльністю університетів. 

Вони можуть бути використані в якості інформаційної бази для формування комплексу 

заходів проведення відповідних реформ.  

Подальші дослідження повинні бути спрямованими на розроблення і наукове 

обґрунтування заходів щодо реформування системи вищої освіти України відповідно до 

вимог ПР4. Це дозволить посилити позиції вітчизняних університетів на вітчизняному і 

міжнародних ринках освітніх послуг. 
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Наслідки пандемії та конфліктів  у ХХ1 столітті обумовили  появу нової парадигми у 

розвитку світової економіки.Україна  протягом 30 років незалежності  перебувала під 

тиском ринкових трансформацій  та криз.  За цей час вона перетворилася з орієнтованої на 

важку промисловість у яскраво виражену сировинно-аграрну країну, втратила  базові 

галузі,   внутрішні  і зовнішні ринки у промисловому виробництві. І хоча у 2020 році від 

такої структури Україна переважно вигравала завдяки зростанню цін на сировину, проте 

через падіння світових цін на товари вітчизняного експорту та його скорочення  

обізначився  ризик входження економіки в кризу. Застарілі технології, слабка 

конкурентоспроможність, відторгнення  від величезного економічного простору,  закриття 

Росією своїх ринків,  війна на Донбасі та майже на всій території України  призвели до 
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