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СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ В
ГАЛУЗІ ОСВІТИ
Визначено поняття "державна освітня політика". Розроблено конструктивні та реальні про
позиції щодо оновлення й розвитку системи вітчизняної освіти. Обгрунтовано етапи соціаль
ної державної освітньої політики.
A concept is certain "state educational policy". Structural and real suggestions are developed in
relation to the update and development of the system of domestic education. The stages of social
state educational policy are grounded.
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ВСТУП
Ефективна діяльність органів виконавчої влади є запо+
рукою й необхідною передумовою становлення високороз+
винутої держави, вирішення назрілих економічних, соціаль+
них, освітніх проблем. У зв'язку з цим особливої ваги набу+
ває наукове осмислення фундаментальних теоретико+мето+
дологічних досліджень проблематики державного управлі+
ння. Потреба в здійсненні глибоких реформаційних пере+
творень у галузі вищої освіти в умовах її інтеграції до євро+
пейського освітнього простору вимагають чітко розуміти
підходи до теоретико+методологічного узагальнення фор+
мування та ефективного втілення в життя концептуальних
засад державної освітньої політики.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблеми теорії і практики державного управління та
його зв'язку з державною політикою аналізуються в робо+
тах таких українських і російських дослідників, як Г.В. Ата+
манчук, В.Б. Авер'янов, В.Д. Бабкін, В.М. Бебик, М.Ф. Го+
ловатий, С.Д. Дубенко, О.Ю. Оболенський, А.А. Деггярьов,
В.М. Князєв, А.Ф. Мельник, І.Ф. Надольний, Н.Р. Нижник,
В.А. Ребкало, В.А. Скуратівський, В. Тертичка, В.В.
Цвєтков, В.М. Шаповал та інші.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— визначити поняття "державна освітня політика";
— розробити конструктивні та реальні пропозиції щодо
оновлення й розвитку системи вітчизняної освіти;
— обгрунтовати етапи соціальної державної освітньої
політики.
РЕЗУЛЬТАТИ
Аналіз основних теоретичних джерел історико+філо+
софської, політологічної, соціологічної наукової думки має
важливе значення для обгрунтування теоретичної і методо+
логічної основи досліджуваної проблеми, визначення логі+
ки пізнання змісту й необхідних умов розробки концепту+
альних засад становлення й здійснення державного управ+
ління вищою освітою в Україні.
Останнім часом з'явилися узагальнюючі роботи [9, с.
112; 5, с. 133; 6, с. 11], в яких з позицій системного підходу
осмислюється та інтерпретується категоріально+політолог+
ічна основа нової дослідницької парадигми аналізу держав+
ної політики. Зокрема, грунтовно розглядаються теоретичні
та оцінювальні підходи до державної політики, її зміст, цілі,
структурна визначеність, а також прикладні аспекти її реал+
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ізації в Канаді, США та ряді європейських країн. Аналіз цих
досліджень дає можливість для реалізації обгрунтованої ме+
тодології вивчення гносеологічних та онтологічних аспектів
державного управління. Як свідчать ці дослідження, важ+
ливою передумовою ефективного управління є розробка
науково обгрунтованої моделі державної політики, котра
відповідає новим конкретно+історичним реаліям. У працях
обгрунтовано концептуальні засади державної політики як
системи теоретично розроблених і законодавче закріпле+
них загальних принципів і пріоритетів управління державою,
що фіксують стратегічні напрями економічної, соціальної,
національної, гуманітарної та іншої політики України на най+
ближчі роки й подальшу перспективу.
Актуальний матеріал щодо основних теоретичних засад
науки державного управління подається в роботі В.Я.Мали+
новського [8, с. 65]. Основи управлінської науки — історія
та теорія державного управління — розглядаються дослід+
ником в контексті сучасних досягнень і базуються на прак+
тичній управлінській діяльності. Науку державного управлі+
ння автор визначає як суспільну науку про раціональну
організацію апарату управління і найбільш ефективні засо+
би, форми і методи його роботи, які дозволяють досягати
максимальних результатів за найменших затрат сил і ре+
сурсів. Державне управління як нова наукова галузь має своє
чітко окреслене об'єктно+предметне поле досліджень, а
саме — один з основних видів дяльності держави здійснен+
ня виконавчої влади. Воно синтезує соціально+політичний,
історичний, юридичний, соціологічний, економічний, психо+
логічний підходи, не обмежуючись і не зливаючись при цьо+
му з жодним із них. Державне управління — наука, що існує
у поєднанні теоретичного (фундаментальні дослідження) і
практичного (прикладні дослідження) аспектів. Вона вивчає
різні види управлінської діяльності — від оптимізації праці
державних службовців до розробки концептуальних на+
прямів модернізації державного управління.
Термін "державна політика у сфері освіти", або "дер+
жавна освітня політика" почав використовуватися в науковій
літературі 60 — 70+х років XX ст., коли в СРСР, США, дер+
жавах Європи й у Японії освіта почала розглядатися як най+
важливіший фактор економічного розвитку й соціального
прогресу, як сфера, що потребує особливої уваги на загаль+
нодержавному рівні [4, с. 501]. Державні інституції почали
цілеспрямовано формувати державну освітню політику, ста+
лий перехід людства від індустріального до постіндустріаль+
ного суспільства, раціоналізація професійної діяльності лю+
дини; посилення зв'язку виховання та освіти, культури й ос+
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віти, ментальності й освіти як способу збереження та роз+
витку цивілізованості окремих держав; альтернативний ха+
рактер розвитку самого освітнього процесу, його комп+
лексність, системність і структурованість змістового та
організаційного порядку необхідність забезпечення загаль+
нолюдських потреб освітянської діяльності, збагачення дос+
відом надання освітніх послуг; інформатизація громадсько+
го життя в цілому; інноваційний характер розвитку системи
[1, с. 5]. З впливом цих об'єктивних обставин саме і пов'яза+
не виникнення у 60—70+ті роки минулого століття освітньої
політики сучасних держав.
У науковій та науково+популярній літературі дається
кілька визначень поняття "державна освітня політика". Ось
деякі з них: "державна політика у сфері освіти, наголошує
В.М.Полонський, — це політика, в основі якої лежить прин+
цип пріоритетності питань освіти, недопущення створення й
діяльності політичних організацій і релігійних рухів у дер+
жавних і муніципальних освітніх закладах, органах управл+
іння. Організаційною основою державної політики є програ+
ми розвитку освіти, що приймаються найвищим органом
законодавчої влади" [3]. "Освітня політика — складова ча+
стина політики держави, сукупність теоретичних ідей, цілей
і завдань, практичних заходів розвитку освіти" — таке виз+
начення обгрунтовують В.Ж.Куклін, С.А.Беляков [6, с. 12].
"Освітня політика — це передусім політика, шо забезпечує
розвиток і функціонування системи освіти. Вона спрямова+
на на забезпечення суспільства знаннями, необхідними для
суспільного розвитку"[2].
Нові завдання, які стоять перед Україною на сучасному
етапі, вимагали докорінної зміни підходів до управління
освітньою політикою на основі сучасних управлінських тех+
нологій. Теоретико+методологічний аналіз цих соціальних
технологій в управлінні освітою грунтовно висвітлений у
монографіях О.Л. Скідіна [9, с. 59]. У них розглядаються
поняття і структури навчальних соціальних організацій, їх
види, специфіка використання соціальних технологій в уп+
равлінні персоналом, міжгруповою взаємодією у контексті
трансформаційних процесів у сучасній системі освіти. Ана+
лізуються сучасні підходи до соціологічної парадигми соц+
іальних технологій, у тому числі концептуальні підходи до
визначення цього поняття в процессах управління взагалі та
управління соціальними навчальними організаціями зокре+
ма, шляхів удосконалення управління освітою, управлінські
впливи, класифікація управлінських технологій, взаємозв'+
язок інформаційних та організаційно+технічних аспектів уп+
равління.
Отже, саме поняття "державна освітня політика" перед+
бачає, що суб'єктом її є державні органи регулювання осві+
тнього процесу (органи законодавчої, виконавчої та судо+
вої влади, інститути громадянського суспільства). Водночас
у сучасних політичних умовах суб'єктами державної освіт+
ньої політики виступають як регіональні структури управлі+
ння освітою, так і міжнародні органи та установи, які
здійснюють освітню політику на світовому рівні (наприклад:
ЮНЕСКО, Міжнародний валютний фонд, ЄС, Міжнародний
фонд відродження та ін.). Склад і компетенції органів та
інституцій освітньої політики є специфічними для кожної
держави. Об'єктами освітньої політики виступають власне
самі національні системи освіти, офіційно закріплені в
кожній державі, міжнародні зв'язки національних систем ос+
віти, структурні елементи. Через неоднаковий рівень еко+
номічного розвитку в державах сучасного світу їх освітня
політика спрямована на розвиток різних елементів системи
освіти.
У розвинутих державах освітня політика є важливою
частиною їх соціальної стратегії. Освіта й освітня політика,
що спрямовує ії розвиток, таким чином виходять на перший
план у програмах державних реформ. Розвиток освіти в
нашій державі непотрібно розглядати тільки стосовно по+
треб сучасного трансформуючого суспільства. Реформуван+

ня має проводитися в напрямі моделі нового століття й вра+
ховування як національних традицій культури й освіти, так і
сучасних позитивних світових тенденцій розвитку освіти. На
нашу думку, ці тенденції слід пов'язувати із сильною соц+
іальною політикою держави в галузі освіти. Реальна пріо+
ритетність освіти в цілому та вищої освіти як важливої її
підсистеми має визначатися двома факторами: з одного боку
— суспільством і державою, з іншого — освітянською гро+
мадськістю. До того ж ці два фактори повинні взаємодо+
повнювати один одного.
Суспільство має розглядати освіту як національне ба+
гатство, вводити його до переліку основних пріоритетів,
об'єктів першочергової підтримки тощо. Зі свого боку, осв+
ітянська громадськість повинна зосередити увагу на роз+
робці конструктивних та реальних пропозицій і програм
щодо оновлення й розвитку системи вітчизняної освіти. По+
становка питання саме в такій площині дасть змогу відбуду+
вати національну систему освіти, підняти її престиж, забез+
печити сталий розвиток держави.
ВИСНОВКИ
Вивчення процесів формування державної освітньої
політики показує, що в загальному контексті політика може
розглядатися як форми, завдання, зміст діяльності держа+
ви, утілення нею власних повноважень. Саме тому форму+
вання державної освітньої політики охоплює такі етапи: ви+
роблення методів, засобів, форм діяльності; визначення
принципових завдань; накреслення перспективних і найб+
лижчих цілей, що мають бути досягнуті в конкретний термін;
добір та розстановка кадрів, здатних зрозуміти й виконати
накреслені завдання; вибір організацій (інституцій), за до+
помогою яких здійснюватиметься діяльність і можуть бути
досягнуті поставлені цілі. Ці позиції передбачають проведен+
ня аналізу конкретної ситуації, перегляд (добір) можливих
варіантів розв'язання поставлених завдань.
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