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Мета статті полягає у виявленні ключових тенденцій у освітньо-науковому просторі з оглядом їх проблем 
та ризиків. В статті проаналізовано за останні 30 років стійкі тенденції у освітньо-науковому просторі України 
та ближнього зарубіжжя. Вивчено думки окремих дослідників, що становлять меншість. На підставі цих думок 
виявлено негативні тенденції, які згруповано в сім ключових напрямки. Ці напрямки охоплюють освітньо-науко-
вий простір України. Тотальний «вірус цифровізації» і не обізнаність окремих дослідників-популістів сприяли 
впровадженню науково не обґрунтованих рішень. Представлене дослідження не вичерпує всіх аспектів зазначеної 
проблеми. Теоретичні результати, що одержані в процесі наукового пошуку, становлять підґрунтя для подальшого 
її вивчення та врахуванні при виборі нових рішень у науково-освітньому просторі. Наукова новизна роботи поля-
гає в тому, що виявлено складну багатоаспектну проблему вибору науково обґрунтованої стратегії цифровізації 
життя, виробництва і освіти, яка дозволила б використовувати всі величезні переваги комп’ютера і уникнути біль-
шу частину ризиків.

Повторність досліджень підтверджується аналізом обраних цитованих джерел наукових виданнях. Для вирі-
шення поставлених завдань використовувалися теоретичні методи дослідження: методи історичного аналізу для 
аналізу й узагальнення наукової літератури за проблемою роботи; метод структурно-генетичного аналізу та син-
тезу, при уточненні об’єкту та предмету дослідження; метод аналітично-порівняльного аналізу при аналітично-
порівняльному оцінюванні новизни результатів дослідження; синтез та узагальнення – для обґрунтування мето-
дологічних і методичних основ дослідження; узагальнення – для формулювання висновків і рекомендацій щодо 
результативності.

В статті проаналізовано за останні 30 років стійкі тенденції у освітньо-науковому просторі України та ближ-
нього зарубіжжя. Вивчено думки окремих дослідників, що становлять меншість На підставі цих думок виявлено 
негативні тенденції, які згруповано в сім ключових напрямки. Ці напрямки охоплюють освітньо-науковий простір 
України. Тотальний «вірус цифровізації» і не обізнаність окремих дослідників-популістів сприяли впровадженню 
науково не обґрунтованих рішень. Представлене дослідження не вичерпує всіх аспектів зазначеної проблеми.
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Наукова новизна роботи полягає в тому, що виявлено складну багатоаспектну проблему вибору науково 
обґрунтованої стратегії цифровізації життя, виробництва і освіти, яка дозволила б використовувати всі величезні 
переваги комп’ютера і уникнути більшу частину ризиків.

Теоретичні результати, що одержані в процесі наукового пошуку, становлять підґрунтя для подальшого 
її вивчення та врахуванні при виборі нових рішень у науково-освітньому просторі.

Стратегія розвиту цифрової економіки в освітньо-наукового простору полягає у вирішенні комплексу проблем 
сучасного стану системи освіти, науки та фінансування. На освіті та науці зі сторони держави економити неможна.
Ключові слова: тенденція, освіта, наука, проблема, ризик, цифровізація.

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Ми живемо 
в епоху кардинальних змін, глобалізації та стрім-
кого технологічного прогресу [1]. Дана стаття 
з’явилася в якості одного з відповідей на виклик, 
кинутий освітньо-науковому простору під час 
пандемії COVID-19. Тотальний і екстрений пере-
хід світових систем освіти та науки на дистан-
ційний (віддалений) формат взаємодії всіх його 
суб’єктів. Людство стало свідком того, як через 
COVID-19 «вірус цифровізації» різко завоював 
весь світ перетворивши кіберпростір в новий 
вимір геополітичного суперництвам з його про-
блемами та ризиками [2].

Постановка проблеми і зв’язок її з важли-
вими науковими завданнями. Лобіювання циф-
рової економіки Урядом нашої держави, схва-
ливши Концепцію розвитку цифрової економіки 
та суспільства України на 2018–2020 роки [3], 
створюються передумови до виникнення нега-
тивних проблем та ризиків в масштабі країни.

Обраний шлях розвитку в Україні цифрової 
економіки веде:

по-перше, до інтенсифікації використання 
та споживання інформаційно-комунікаційних, 
цифрових технологій та інформаційно-телекому-
нікаційних систем;

по-друге, поряд із обіцяними «золотими 
горами» успіху та досягненнями, приховуються 
колосальні наслідки, наприклад в наслідок форс-
мажорних обставин, як це сталося в наслідок 
COVID-19;

по-третє, принципові зміни у організації освіт-
ньо-науковому просторі можливі, ризики яких не 
досліджено.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІ-
ДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ ЗА НАПРЯМКОМ. 
Серед сучасних досліджень практично немає спе-
ціальних наукових праць, які безпосередньо тор-
каються зазначеної теми. Однак багато авторів, 
які вивчали цю проблематику, так чи інакше тор-
калися питання взаємозв’язку та взаємовпливу. 
Перехід до цифрової економіки та суспільства 
України несе не передбачені події, тому у сучас-
них дослідженнях відмічаються, що в прийнятті 
рішень велике місце займають несподівані події, 

прихід яких ніхто не чекає: від «чорного лебедя» 
Талеба [4]. Щоб мінімізувати непередбачені 
наслідки та події впровадження цифрової еконо-
міки в Україні є неминучим внаслідок процесу 
глобалізації. Автори вважають за потребу роз-
глянути питання про стратегічні напрямки розви-
тку культурно-освітнього та наукового простору 
в епоху цифрової економіки.

В роботі [5] А. А. Вербицкий привертає увагу 
наукового суспільства на проблемах та ризиках 
від цифрового навчання.

В роботі [6] подано опис деяких негативних 
тенденції в галузі сучасної освіти в країнах СНД 
в умовах глобалізації: концептуальний шлях 
виходу з кризи.

Аналізуючи роботу [7] можна встановити їх 
низьку компетентність у сфері національної без-
пеки України, проте зовсім не розкрито проблему 
реалізації національної безпеки у галузі освіти 
і науки взагалі, у т. ч. – цифрової.

В роботі [8] автор приходить шість ключових 
проблем за результатами їх аналізу приходить до 
висновку, що цифрова трансформація освіти – 
явище суперечливе. Вона робить освіту доступ-
ною та «мобільною», дає можливість швидко реа-
гувати на потреби суспільства. Однак, водночас 
породжує ряд негативних наслідків, які потрібно 
враховувати та шукати способи їх подолання.

В роботі [9] Г. Л. Тульчинский висвітлює клю-
чові виклики вищої школи на тотальну цифрову 
трансформацію освіти.

В роботі [10] привертає увагу на проблему 
дегуманізації суспільних відносин, поява 
людини «маси», що втратила свій творчий 
потенціал, людину – споживача культурних 
благ, але не здатну забезпечити подальший роз-
виток цивілізації. Автор вважає, що цифрова 
культура має неоднозначні наслідки у розвитку 
вітчизняної освіти. Дослідники зазначають, що 
повсюдне впровадження цифрових техноло-
гій призводить до зниження інтелектуальної 
культури суспільства. Коли «машина» почи-
нає виконувати розвиваючі людський інтелект 
функції, розвиток припиняється, а розумові 
здібності деградують.
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У статті [11] висвітлюються більш суттєві 
проблеми та ризики вищої освіти у контексті 
сучасних процесів глобалізації та євроінтеграції. 
Акцентується увага на проблемах професійного 
вибору сучасної молоді; зв’язку вищої освіти 
з ринком праці; нестачі висококваліфікованих 
кадрів; працевлаштування випускників закла-
дів вищої освіти; відсутності зв’язків між осві-
тянами та працедавцями; трансформації сучас-
них систем освіти в утилітарно-прагматичному 
напрямку; «дегуманізації» сучасної вищої освіти.

Автор роботи [12] зазначає про недостатність 
педагогічних, психологічних, медичних дослі-
джень, присвячених питанням і явищам, що сто-
суються цифровізації освіти. Відсутність науко-
вих програм, пов’язаних з цілеспрямованими 
і всебічними дослідженнями в даній області, 
а також з вивченням і аналізом зарубіжного 
досвіду. Відсутність механізму впливу наукових 
висновків і рекомендацій на прийняті рішення. 
І все це має насторожувати.

Проте аналіз науково-методичної літера-
тури та періодичних видань виявив відсутність 
дослідження з об’єктивного аналізу тенденцій 
в освітньо-науковому просторі з оглядом проб-
лем та ризиків.

Мета статті полягає у виявленні ключових 
тенденцій у освітньо-науковому просторі з огля-
дом їх проблем та ризиків.

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Проблема витоку наукових та науково-педагогіч-
них кадрів за кордон. Ця проблема обумовлена:

по-перше, відносно низькому рівнем зарплати 
у ВНЗ;

по-друге, з впровадженням в Україні норми 
академічної мобільності [13], стала можли-
вою міграція на етапі навчання в аспірантурі, 
докторантурі.

Менше ця проблема стосується ад’юнктів, 
оскільки військова системи освіти України 
є феноменальним компонентом загальної сис-
теми освіти України.

За даними Державної служби статистики 
України, кількість випускників ВНЗ, що при-
йшли на роботу в наукові організації, складала 
1 % від загальної чисельності зайнятих науково-
дослідними розробками. Якщо проаналізувати 
тенденції кількості науково-педагогічних праців-
ників у ВНЗ, то починаючи з 2013 року відбува-
ється їх скорочення частки кандидатів і докторів 
наук, у загальній чисельності науково-педаго-
гічних працівників частка кандидатів наук скла-
дала 48,76 %, докторів – 10 %, то вже на кінець 

2015 року ці відсотки відповідно склали – 42,49 % 
та 8,7 %. Це пов’язано в першу чергу зі скорочен-
ням кількості студентів та пенсійною реформою, 
що була проведена в Україні в 2015 році.

Проблема витоку нових наукових результа-
тів з України та їх становлення стає надбанням 
зацікавлених іноземних виробників. Ця проблема 
є комплексною.

По-перше, з впровадженням нових 
обов’язкових вимог для здобувачів наукового 
ступеня в частині, що стосується обов’язкового 
опублікування статей у наукових, зокрема елект-
ронних, фахових виданнях України, а також 
у наукових періодичних виданнях інших держав 
з напряму, з якого підготовлено дисертацію [14]. 
Це відкрило можливість відображати основні 
наукові результати дисертації з відповідної галузі 
науки для інших країн і обумовило швидкий 
доступ до новизни через мережу Інтернет.

По-друге, впровадження оцінювання якості 
наукової роботи та індексів цитування (h-індекс, 
i10-індекс та ін.), коли публікації у вітчизняних 
журналах оцінюється нижче, ніж в зарубіж-
них [15]. Це спонукає до публікації у наукових 
періодичних виданнях інших держав, наприклад 
у Scopus та Web of Science. Ця вимога є переду-
мовою витоку з України наукових результатів, 
технології та інших випереджуючих перспектив, 
шляхом власноруч віддаючи ідеї службам нау-
ково-технічної розвідки зацікавлених іноземних 
країн, виробникам.

По-третє, практика свідчить, що у таких «еліт-
них» наукових виданнях аспіранти та докторанти 
внаслідок неусвідомленості розкривають наукові 
розробки, які охоплюють державний і військовий 
сектор, що становлять державну таємницю. Слід 
зазначити, що друком в «елітному» науковому 
виданні вчені створюють додатково відтік гро-
шового потенціалу шляхом обов’язкової плати за 
друк, незважаючи на декларацію Будапештської 
ініціативи відкритого доступу до наукових публі-
кацій (The Budapest Open Access Initiative). Та 
на жаль майже всі публікації платні. При цьому 
витрачаються серйозні гроші на участь у міжна-
родних рейтингах, заради чого деякі університети 
навіть виділяють викладачам спеціальні кошти на 
платні публікації, навколо чого одразу ж склався 
ринок організації таких публікацій у журналах 
та збірниках, що індексуються у Scopus та WoS. 
Те, що ці збірки та журнали є фактично «брат-
ськими могилами» текстів, що не читаються, 
нікого не хвилює. Контент наукових публікацій 
нікого не цікавить. Наука перетворилася на набір 
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наукометричних даних – формальних реквізитів, 
трохи більше [9, c. 133].

По-четверте, популяризація трансферу техно-
логій з метою комерціалізації [16].

Економія на фінансуванні освітніх та науко-
вих розробок. Потужне фінансування з недер-
жавних резервів спостерігається в розвиток юри-
спруденції, економіки, туризму, менеджменту, які 
приносять швидке матеріальне збагачення. Для 
забезпечення таких дисциплін основна стаття 
фінансування – комп’ютерне оснащення.

Гірший стан у сфері фундаментальних наук. 
Через об’єктивні причини фінансування вба-
чається тільки державне. Та сьогодні напевне 
немає жодної недержавної установи, що фінан-
суватиме дослідження, результати яких будуть 
прибутковими через 20–30 років. А для фунда-
ментальних наук необхідні цілі лабораторії осна-
щені сучасним обладнанням для наукових дослі-
джень. Нажаль в сучасних реаліях основна стаття 
фінансування – НДР, конференції, друк наукових 
публікацій. Зрозуміло, що рівень фінансування 
цих статей на порядок нижчий за рівень фінан-
сування прикладних досліджень. Під виглядом 
інноваційної діяльності створюються умови до 
трансферу технологій.

Проблема збереження фундаментальної освіти 
України. Штучний попит на фахівців економіч-
ного профілю в сучасних ринкових умовах дикту-
ється потребами епохи цифрової економіки. Вона 
проявляються у системі освіти в необмеженому 
хаотичному зростанні числа недержавних ВНЗ, 
які в свою чергу спеціалізуються на юридичних 
та економічних спеціальностях, а також на ско-
роченні традиційних інститутів, що готують ква-
ліфікованих інженерів [17]. Слід зазначити, що 
недержавні ВНЗ не забезпечують реальної фун-
даментальної підготовки.

Також в Україні відбувається скорочення тра-
диційних інститутів, що готують кваліфікова-
них інженерів. Якщо проаналізувати дані Дер-
жавної служби статистики України, то можна 
виявити стійку тенденцію скорочення кількості 
вищих навчальних закладів України. На поча-
ток 2006/2007 навчального року кількість ВНЗ 
в Україні складала 920, в тому числі І–ІІ рівнів 
акредитації 570, ІІІ–ІV рівнів акредитації – 350. 
На початок 2015/2016 навчального року їх кіль-
кість скоротилась на 28,4 % і складала 659, в тому 
числі І–ІІ рівнів акредитації 371, ІІІ–ІV рівнів 
акредитації – 288. Це обумовлене, насамперед, 
демографічною та економічною ситуацією в кра-
їні. Станом на 2015/16 н. р. частка ВНЗ держав-

ної та комунальної форми власності становить 
79,67 %, приватної – 20,33 %. Надалі цей показ-
ник повільно скорочується.

Таким чином, економічний розвиток кра-
їни вимагає вкладень в майбутнє, стратегічного 
бачення перспективи застосувань сучасних тех-
нологій. А «здоровий глузд» фокусується на 
повсякденних, сьогохвилинних потребах. Якщо 
розглядати майбутнє України з інноваційним 
розвитком і науковими проривами, то потрібно 
орієнтуватися на фундаментальну освіту майбут-
нього. Необхідно починати готувати фахівців, які 
будуть потрібні завтра, навіть не дивлячись на те, 
що сьогодні для них в країні немає роботи.

Помилковим є думка авторів статті про те, 
що переваги цифрової освіти та навчальний 
потенціал Facebook [1, c. 192]. Ми погоджує-
мося, що самоосвіта вдома є реальністю вже сьо-
годні, однак онлайн платформи Khan Academy, 
Coursera, Prometheus, Wikipedia та YouTube, які 
розробляють різноманітні курси для надання 
послуг веб-навчання ніколи не замінять фунда-
ментальної освіти.

Проблема виникнення ідеї непотрібності 
вищої освіти взагалі. Повну відмову від вищої 
освіти пропонує американський мільярдер 
P. Thiel [18]. На його думку, 4–6 років проведені 
в виші – це втрачені роки життя. Спеціальність, 
яку студент отримає, може зникнути з ринку 
праці за цей час [9, c. 128]. Такі уявлення є «попу-
лізмом» в освітній сфері життя. Вони пов’язані 
з хибним уявленням про швидкість та легкість 
отримання необхідних знань.

Проблема знецінення дипломів про вищу 
освіту. Про означену проблем, ось як описує 
автор роботи [8]. Все більше і спеціальних компа-
ній провайдерів, що здійснюють освітню діяль-
ність, але не є прямо прив’язаними до універси-
тетів. На її думку існує опосередкований зв’язок, 
оскільки вони часто залучають кращих лекторів 
вищих навчальних закладів до створення освіт-
нього контенту для он-лайн курсів. Ця тенденція 
породжує проблему зниження статусу універси-
тетського диплома. Сертифікати онлайн-курсів 
часто цінуються у роботодавців не менше ніж 
університетський диплом, за винятком хіба що 
найбільш престижних у світі університетів.

Проблеми від «цифрової освіти». Перш за 
все, потрібно розібратися з поняттями «Цифрове 
навчання» і «цифрова освіта», які часто вико-
ристовуються як синоніми, що неправомірно. 
Використання терміну «Цифрове навчання», як 
і пов’язаного з ним поняття «Цифрова дидак-
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тика», тобто теорія цифрового навчання, не 
викликають сумніву. У них мова йде про законо-
мірності, принципи і механізми засвоєння навча-
ючими предметних знань, умінь, навичок, компе-
тенцій, в тому числі з використанням комп’ютера.

А ось термін «Цифрова освіта», який часто 
зустрічається в педагогічній літературі, норма-
тивно-правових документах і в педагогічному 
побуті, неправомірний. Справа в тому, що слово 
«освіта» несе в собі три різних сенсу в залеж-
ності від контексту його вживання в мові.

Перший сенс – це освітній ценз конкретної 
людини, який у відповідь на питання, яка у нього 
освіту, відповідає: Загальна середня, професійна 
або вища.

Другий сенс – система освіти, як сукупність 
освітніх програм, їх реалізують освітні організа-
ції і система управління ними.

Третій сенс – процес освіти, що складається 
з навчання і виховання в їх єдності.

Виходячи з цих відмінностей, правомірно 
використовувати тільки терміни «цифрова сис-
тема освіти» (а не «система цифрової освіти») 
і «Цифрове навчання», оскільки комп’ютер не 
займається вихованням людини. Мабуть, інтуї-
тивно відчуваючи це, адепти цифрового навчання 
не говорять про «Цифрове виховання», ховаючи 
«його в терміні» «Цифрова освіта».

На наш погляд, поява цифрового навчання 
у світі і буквальне «сп’яніння» ним, у тому 
числі в Україні, відбулося під впливом чотирьох 
об’єктивних факторів, що майже збіглися в часі:

– успіхи когнітивних наук, які стверджу-
ють при цьому, що механізми переробки інфор-
мації мозком людини і комп’ютером ідентичні 
(«комп’ютерна метафора»;

– спадкування технологічного підходу до 
управління процесом навчання, розвиненому 
(1960–1970-ті роки) в нині забутому програмова-
ному навчанні-попереднику цифрового;

– поява індустрії персональних комп’ютерів, 
самих різних цифрових пристроїв і необхідного 
для їх роботи обладнання;

– тиск бізнесу: всю цю продукцію потрібно 
продавати, а система освіти – невичерпний ринок.

Поряд з величезними і ще маловивченими 
можливостями цифрового навчання можна 
назвати цілий ряд проблем і ризиків, пов’язаних 
з їх тотальним впровадженням в систему освіти:

– у світі немає педагогічної або психолого-
педагогічної теорії цифрового навчання, на яку 
могли б спиратися вчителі, викладачі коледжів 
і вузів при його проектуванні і використанні, 

тоді як жоден інженер не візьметься проектувати 
якийсь технічний пристрій без опори на фізичну 
(хімічну, біологічну) теорію;

– немає переконливих доказів підвищення 
якості освіти за допомогою використання циф-
рового навчання. З цієї причини існує свідомий 
або неусвідомлений опір цифровізації навчання 
значної частини педагогічного корпусу країни, 
особливо серед вчителів і викладачів старшого 
покоління;

– процес навчання і освіти реалізується за 
допомогою спілкування педагога і учнів. Спіл-
кування складається з трьох компонентів – кому-
нікативного, інтерактивного і перцептивного, 
а також з двох сторін – вербальної (словесної) 
і невербальної, до якої відносяться «мова тіла» 
(поза, рухи тіла, вираз очей і ін.) і екстралінгвіс-
тичні, звукові характеристики мови (інтонація, 
висота звуку, тон і ін.). Згідно результатів дослі-
джень [19] в слові, носії значення, відбивається 
тільки 7 % сенсу сказаного, в рухах мовця – 55 %, 
екстралінгвістики – 38 % а цифрова техніка 
нездатна вловлювати такі тонкощі.

На думку дослідників (Л. Ф. Мараховський, 
Б. А. Сусь, Г. Л. Тульчинский) відзначають, 
що при все зростаючому рівні цифровізації 
суспільства і системи освіти від людини потрібно 
не володіння необхідними для життя і професій-
ної діяльності знаннями, а отримання доступу до 
комп’ютерної системи, де знаходиться потрібна 
інформація. Все це призводить до деградації 
функції пам’яті людини, сприйняття, уяви, тощо.

ВИСНОВКИ. Таким чином, можна сформу-
лювати наступні висновки:

1. Аналіз показує, що у 1990-х роках Україна 
пішла по шляху ортодоксального лібералізму 
перетворивши потенціал на «примітивно сиро-
винну економіку». Була знищена основна частина 
прикладної науки країни, а в 2000-і роки – кіль-
кість навчальних закладів за роками скороти-
лася з 920 у 2006 році до 659 у 2015 році. Зазнає 
скорочення і науково-педагогічний та науковий 
потенціалу ВНЗ, зменшується частка кандидатів 
і докторів наук, а також професорів і доцентів 
у загальній її кількості. Це напряму відобража-
ється на рівні підготовки сучасних фахівців фун-
даментальних спеціальностей. Частка видатків 
на освіту із зведеного бюджету має тенденцію до 
скорочення. Створений штучний попит на фахів-
ців юридичних, економічних і менеджерських 
спеціальностях у сучасних ринкових умовах 
робить обмеження у попиті на фахівців фунда-
ментальних спеціальностей України.
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2. Фундаментальні дослідження відіграють 
важливу роль. На їх основі можна відродити як 
прикладні роботи, так і військову науку та освіту. 
З державної точки зору, фундаментальна наука 
об’єктивно необхідна керівникам, які ухвалюють 
стратегічні і доленосні рішення.

3. Слід насторожено ставитися до 
обов’язкових вимог для здобувачів наукового 
ступеня в частині, що стосується обов’язкового 
опублікування статей у наукових, зокрема елек-
тронних, фахових виданнях України, а також 
у наукових періодичних виданнях інших дер-
жав з напряму, з якого підготовлено дисертацію, 
оскільки вони обумовлюють швидкий доступ 
службам науково-технічної розвідки зацікавле-
них іноземних країн, виробникам до новизни 
через мережу Інтернет.

4. Стратегія розвиту цифрової економіки 
в освітньо-наукового простору полягає у вирі-
шенні комплексу проблем сучасного стану сис-
теми освіти, науки та фінансування, а саме 
забезпечення фінансуванні освітніх та наукових 
розробок в Україні не за «залишковим прин-
ципом», вирішення проблеми витоку науко-
вих та науково-педагогічних кадрів за кордон 
та нових наукових результатів. На освіті та науці 
зі сторони держави економити неможна.

5. Необхідно розробити адекватну психо-
лого-педагогічну і власне педагогічну теорію, 
що органічно включає в себе комп’ютер, як засіб 
навчання з його дійсно величезними можливос-
тями отримання, зберігання, переробки та пере-
дачі інформації. Тому є підстави стверджувати, 
що використання більш широко цифрових тех-
нологій є не обґрунтовано наукою. Воно носить 
зовнішній характер, тобто так роблять у розви-
нених країнах; треба комусь продавати всю цю 
техніку, так вирішило керівництво навчального 
закладу або органу управління всім освітою, на 
це виділені кошти і т. п. Тобто вбудовування циф-
рових засобів у традиційну систему навчання 
здійснюється із зовнішніх причин, а не тому, що 
отримані вагомі наукові основи продуктивності 
їх використання.

Наукова новизна полягає в тому, що виявлено 
складну багатоаспектну проблему вибору нау-
ково обґрунтованої стратегії цифровізації життя, 
виробництва і освіти, яка дозволила б використо-
вувати всі величезні переваги комп’ютера і уник-
нути більшу частину ризиків.

Найближчою перспективою подальшого 
дослідження. Представлене дослідження не 
вичерпує всіх аспектів зазначеної проблеми. Тео-

ретичні результати, що одержані в процесі науко-
вого пошуку, становлять підґрунтя для подаль-
шого її вивчення та врахуванні при виборі нових 
рішень у науково-освітньому просторі.
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Purpose. The purpose of the article is to identify key trends in the educational and scientific space with an overview 
of their problems and risks. Methodology. The repetition of research is confirmed by the analysis of selected cited sources 
in scientific publications. To solve the tasks set, theoretical research methods were used: methods of historical analysis 
for the analysis and generalization of scientific literature on the problem of work; the method of structural and genetic 
analysis and synthesis, when clarifying the object and subject of research; the method of analytical and comparative 
analysis in the analytical and comparative assessment of the novelty of research results; synthesis and generalization – to 
substantiate the methodological and methodological foundations of research; generalization-for formulating conclusions 
and recommendations on performance. Results. The article analyzes stable trends in the educational and scientific 
space of Ukraine and neighboring countries over the past 30 years. The opinions of individual researchers who make 
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up a minority are studied based on these opinions, negative trends are identified, which are grouped into seven key 
areas. These areas cover the educational and scientific space of Ukraine. The total “digitalization virus” and the lack 
of awareness of individual populist researchers contributed to the introduction of scientifically unsubstantiated solutions. 
The presented study does not exhaust all aspects of this problem. Originality. The scientific novelty of the work lies 
in the fact that a complex multidimensional problem of choosing a scientifically based strategy for digitalizing Life, 
Production and education is revealed, which would allow us to use all the huge advantages of a computer and avoid 
most of the risks. Practical value. The theoretical results obtained in the process of scientific research form the basis for 
its further study and consideration when choosing new solutions in the scientific and educational space. Conclusions. 
The strategy for the development of the digital economy in the educational and scientific space is to solve a complex 
of problems of the current state of the Education, Science and financing system. It is impossible to save money on 
education and science on the part of the state. References 19.
Key words: trend, Education, Science, Problem, risk, digitalization.
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