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"Місце та роль системи вищої освіти у сучасному суспільстві"
Жодні суспільні перетворення – економічні, соціальні, моральні,
інтелектуальні – не відбувалися без участі системи вищої освіти. Тому її
призначення характеризується тими вимогами, які ставить перед нею
суспільство на кожному етапі свого розвитку. Сучасний етап розвитку
світової цивілізації визначається як перехід від індустріального суспільства
до інформаційного, появу якого пов`язують з інформаційною революцією,
розвитком інформаційних технологій, що радикально змінюють суспільне
життя. Тому на освіту покладається роль забезпечення відтворення
всього різноманіття соціальних явищ і процесів. Вона пронизує і концентрує навколо себе всі сфери суспільного життя, а також визначає перспективи та основні напрямки розвитку суспільства. Не випадково питання
освіти виведено на рівень сфери державних інтересів.
У статті проведено аналіз останніх досліджень і публікацій, присвячених цій проблемі. Описано сучасний етап розвитку українського суспільства й визначено місце системи вищої освіти, що одночасно є суб’єктом
ринкової економіки та соціальним інститутом. Обґрунтовано, що система
вищої освіти є невід’ємною складовою розвитку суспільства і відіграє
головну роль у суспільному прогресі. Вона служить універсальним засобом вирішення багатьох проблем людини і суспільства, а саме: впливає
на відновлення наукового потенціалу суспільства, бере участь у суспільному відтворенні, спонукає економічний і соціальний розвиток суспільства,
бере участь у соціалізації індивіда та сприяє соціальній мобільності.
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