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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВО�ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Індустріальна епоха людського буття значною мірою

вичерпала себе щодо створення комфортних умов для

життя людини, обмеживши її існування потужним впли-

вом техніки і технологій. Чітких обрисів набрала неуз-

годженість між економічним і соціальним прогресом.

Створені індустріальною епохою форми соціальності не

можуть задовольнити потреби розвитку особистості. З

огляду на це, актуалізується необхідність реформуван-

ня та оновлення чинників, які безпосередньо пов'язані зі

становленням особистості, її культурним і духовно-мо-

ральним розвитком. Важливе місце серед цих чинників

посідає освіта і все, що пов'язане з нею. Розрив між гло-

бальними і специфічними національними інтересами, по-
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тужним розвитком знань і можливостями оволодіння

ними, матеріальними і духовними компонентами конкрет-

ної життєдіяльності в системі освіти зумовлює важливість

створення нової стратегії. Розв'язати ці проблеми сама

освіта не в змозі. Тому вона стає змістом політики, а пол-

ітика — освітньою. Наявність у спектрі політичних галу-

зей освітньої політики — сучасний феномен суспільного

життя.

В умовах сьогодення відбувається актуалізація по-

літичних процесів, зумовлених демократичними перетво-

реннями на теренах пострадянськгго простору. У зв'яз-

ку з цим постає питання про державну політику як сферу

взаємин між різними соціальними групами, класами, на-

ціями й народами та її ефективність, активізуючи теоре-

тичні і прикладні дослідження, спрямовані на його вирі-

шення.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблема державної освітньої політики становить

об'єкт уваги з боку дослідників, які розглядають різні її

аспекти. В Україні опубліковано чимало наукових праць

про державну політику та її аналіз. До вивчення цих пи-

тань, звертаються В. Андрущенко, Т. Брус, В. Галь-

перина, Л. Губерський, В. Журавський, В. Кремень,

В. Лутай, М. Попович, В. Ребкало, В. Романов, О. Рудік,

В. Тертичка та ін.

У науковому доробку українських (Ю. Барабаш,

В. Бегей, Л. Гаєвська, Г. Єльникова, В. Крижко, В. Луго-

вий, А. Мельник, Л. Прокопенко, О. Скідін) та російських

(П. Анісімов, В. Жамін, В. Жураковский, В. Зуев, Т. Кляч-

ко, М. Гусарський, І. Рождественська, О. Смолін) дос-

лідників оцінюється роль держави у регулюванні та уп-

равлінні освітою, формулюються пропозиції щодо фор-

мування основних напрямів освітньої політики, наголо-

шується на важливості посилення громадської складо-

вої в управлінні освітньою галуззю.

У працях українських учених (А. Євдотюк, С. Клеп-

ко, Є. Красняков, В. Кремень, М. Михальченко, В. Огне-

в'юк) визначено та обгрунтовано універсальні зовнішні й

внутрішні системоутворюючі чинники (атрактори), які сут-

тєво впливають на становлення освітніх систем.

З погляду сучасності, сутність, методологічні засади

та різні аспекти формування державної освітньої політи-

ки, механізми її впровадження розкрито в працях В. Ан-

друщенка, Д. Дзвінчука, В. Журавського, Є. Красняко-

ва, C. Клепка, С. Крисюка, В. Лугового, Т. Лукіної, Л. На-

ливайка, Л. Прокопенка, В. Савельєва, Г. Стасюка та

інших.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Проте названі автори не ставили собі за мету здійсни-

ти аналіз стану дослідженості державної освітньої пол-

ітики з точки зору впливу її на соціально-економічний роз-

виток країни. У зв'язку з цим актуалізується питання ана-

лізу стану розробленості проблеми державної освітньої

політики та її ролі у розвитку країни як об'єктів науково-

го дослідження.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У всі часи держава приділяла особливу увагу системі

освіти, яка в різних соціально-економічних і соціокуль-

турних умовах виконує певне соціальне замовлення, а

держава здійснює його регулювання через державну ос-

вітню політику.

Проблема державної освітньої політики становить

об'єкт уваги з боку дослідників, які розглядають різні її

аспекти. Конкретизація напрямів розробки проблеми дає

змогу виокремити такі групи наукових розвідок, в яких

набули висвітлення певні аспекти взаємозв'язку суспіль-

ства та освіти, політики та освіти, управління сучасною

освітою, актуальні проблеми національної освітньої по-

літики, досвід зарубіжних держав в освітній сфері.

Термін "державна освітня політика" широко засто-

совується в різних документах і матеріалах, позначаю-

чи, головним чином, основні напрями діяльності держа-

ви з вирішення найбільш важливих завдань і розв'язання

проблем, які постають перед системою освіти.

У першій половині ХХ століття дослідження в галузі

освіти та політики практично не перетиналися, залишаю-

чись окремими сферами знання. Порівняльні досліджен-

ня фокусували увагу переважно "на філософських і куль-

турних витоках освітніх систем: освітня зміна вважалася

результатом змін в освітній філософії" [14, с. 156].

У 1950-х рр. започатковується зустрічний рух освіти

і політики, що зумовлює серйозні зміни в кожній з оз-

начених галузей. Економічні та соціальні чинники актуа-

лізували питання про "природу досліджень освіти" [1,

с.102], оскільки характерна їм орієнтація переважно на

внутрішньо-цехові, корпоративні інтереси навчальних

закладів уже не відповідала за багатьма параметрами

потребам практики. Як наслідок, головною справою

освітніх політик стають соціальні проблеми [38, с. 85].

У 1960—1970-х рр. освітня реформа входила до соц-

іально-економічного контексту [14, с. 156]. Розширюють-

ся межі освітніх досліджень, їх проблематика набуває

соціально орієнтованого характеру, більш виразним стає

міждисциплінарний підхід. У концепціях освітнього пла-

нування все частіше акцентується не на кількісних влас-

тивостях "освітньої експансії" у світі, а на вивченні ролі

економічного чинника в цих процесах, зокрема інвестицій

і витрат. Це означало "подальше розширення та поглиб-

лення у дослідженнях освітньої проблематики за раху-

нок концептуального потенціалу економічної науки [1,

с.107]. Термін "політика" щодо освіти починає з'являти-

ся у назвах і змісті публікацій, присвячених проблемам

освіти у 1976 р.

За панування радянської ідеології система освіти

відповідала адміністративно-командній моделі органі-

зації суспільного життя, планово-централізованій еко-

номіці, за якої освіта спрямовувалася не на розвиток

людини як творчої, унікальної особистості, а на її ніве-

лювання, перетворення на "гвинтик пролетарської маши-

ни" [18, с. 351]. Основні засади освітньої політики визна-

чалися переходом від поліцентризму до повної держав-

ної монополії в освітній сфері на всіх рівнях. У цей пері-

од освіта розглядається як провідник ідейного, органі-

заційного та виховного впливу партії, засіб виховання

нової людини і формування спеціаліста нового типу, по-

тужний чинник прискорення економічного розвитку краї-

ни.

Наприкінці ХХ століття взаємозв'язку суспільства та

освіти, виявленню соціальних факторів детермінації си-

стеми освіти, визначенню ролі освіти в розвитку людсь-

кої цивілізації присвятили свої праці Б. Гершунський [5],

І. Савицький [30] та інші.

Після здобуття Україною незалежності актуалізують-

ся питання формування людиною нових життєвих стра-

тегій, компетентностей. Адже "чим потужніший життєвий

потенціал людини, тим легше їй здолати кризові ситуації,

оволодіти конструктивно-перетворювальною позицією"

[25, с. 11]. У цьому плані актуалізуються процеси засто-

сування всіх можливих чинників соціально-економічно-

го зростання, з-поміж яких важливе місце посідає людсь-

кий фактор розвитку суспільства, особливою складовою

якого є система освіти. Тому не викликає заперечень теза

про те, що "високий рівень освіченості нації сприяє

більшій сприйнятливості та дієвості економічних і соціаль-

них реформ, формуванню правової та екологічної куль-

тури під час здійснення соціальної і технологічної діяль-

ності, створює умови для прогресивної індивідуальної

активності особи в суспільстві [там само, с. 9].

Аналіз наукових джерел дає змогу констатувати на-

явність доволі грунтовної теоретичної бази щодо різних

аспектів державної освітньої політики. Основна увага

дослідників концентрується навколо питань, пов'язаних

із розкриттям сутності цього феномену, вирізненням і ха-

рактеристикою певних історичних етапів його становлен-

ня та розвитку, акцентуванням на ролі держави у розроб-
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ленні та впровадженні адекватної сучасним реаліям пол-

ітики в галузі освіти.

Звернення до наукових джерел, присвячених роз-

гляду різних аспектів державної освітньої політики, дало

змогу виокремити праці, в яких набув відображення за-

гальний теоретико-методологічний спектр вивчення цього

феномену, в тому числі, й з урахуванням його впливу на

соціально-економічний розвиток країни.

Конкретизуючи напрями розробки цієї проблеми ми

можемо поділити їх на кілька груп.

До першої групи відносимо роботи присвячені сутності

та ролі освіти в суспільстві, взаємозв'язку освіти та сусп-

ільства, соціальним факторам детермінації системи осві-

ти, ролі освіти в розвитку людської цивілізації, суспільним

характеристикам освіти тощо (І. Жиляєв [10], В. Ковту-

нець [10], В. Сьомкін [10]; В. Огнев'юк [24] та ін.).

До другої групи відносимо праці, які відображають

змістові характеристики державної освітньої політики

(І. Іванюк [12], В. Ребкало [28], В. Тертичка [28], В. Ша-

хов [28], В. Швидун [36] та ін.).

Третя група, це праці, присвячені загальним аспек-

там державної політики в галузі освіти (В. Журавський

[11], Є. Красняков [17], Л. Прокопенко [27], Г. Стасюк

[31], В. Філіппова [34] та ін.).

Четверта група — праці, що розкривають принципи

формування державної освітньої політики (О. Комарова

[16], К. Романенко [29] та ін.).

Окрему групу джерел (п'яту) складають праці, в яких

оцінюється роль держави у регулюванні та управлінні ос-

вітою, формулюються пропозиції щодо формування ос-

новних напрямів освітньої політики, наголошується на

важливості посилення громадської складової в управлінні

освітньою галуззю (Л. Гаєвська [4], С. Домбровська [9],

В. Луговий [19], Л. Прокопенко [27] та ін.).

Шоста група — праці, в яких актуалізується ідея, що

державна освітня політика має розглядатися не як засіб

удосконалення адміністрування, а становити основу стра-

тегії суспільної і державної розбудови, створення різнома-

нітного освітнього простору, забезпечення успішного до-

сягнення висунутої мети і вирішення поставлених завдань

(Т. Лукіна [20], М. Наливайко [22], Є. Пінчук [26] та ін.).

До сьомої групи належать праці, в яких визначено та

обгрунтовано універсальні зовнішні й внутрішні системо-

утворюючі чинники (атрактори), які суттєво впливають на

становлення освітніх систем, на визначення пріоритетів

державної освітньої політики (І. Іванюк [12], Є. Красня-

ков [17], Т. Яровенко [37] та ін.).

Певний інтерес для нашої роботи становить восьма

група наукових розробок, пов'язаних з аналізом різних

моделей державної освітньої політики (Л. Хижняк [35]

та ін.), у тому числі, й тими, що набули визнання в розви-

нених країнах Європи (Н. Бондарчук [2], О. Ворожейкіна

[3], О. Тимошенко [33] та ін.).

До дев'ятої групи ми віднесли праці, що акцентують

увагу на нормативно-правовій базі забезпечення держав-

ної освітньої політики (Є. Красняков [17], С. Ніколаєнко

[23] та ін.).

В останні роки актуалізувався економічний аспект

державної освітньої політики, що безпосередньо зумов-

лено зростанням значущості й економічної ефективності

освіти в розвитку сучасного суспільства. Без розвитку

освіти, без наявності високоосвічених фахівців немож-

ливий економічний та соціальний розвиток суспільства.

Сьогодні від освітньої сфери залежить не тільки кількість

та якість спеціалістів, і навіть не тільки збереження та роз-

виток інтелектуального фонду нації, а й імідж держави,

яка прагне інтегруватися до світової спільноти. Тому ми

виокремили ще одну другу, десяту, праць, які звертають

увагу на проблеми людського капіталу та важливості його

врахування в державній освітній політиці (В. Гетало [6],

О. Грішнова [7], І. Каленюк [13], С. Клепко [15], М. Ми-

хаць [21], та ін.).

Наступну, одинадцяту групу, наукових джерел ста-

новлять праці, присвячені впливу державної освітньої пол-

ітики на інновації (В. Гусєв [8], Г. Стасюк [32] та ін.)

Оскільки перехід українського суспільства до інтен-

сивного розвитку і сучасних науково-технічних та інфор-

маційних технологій, орієнтація на входження до світо-

вого освітнього простору докорінним чином змінюють

вимоги до системи освіти, актуалізується необхідність її

модернізації та врахування модернізаційних процесів у

змісті державної освітньої політики. Визначенню модер-

нізаційних викликів, що зумовлюють необхідність внесен-

ня відповідних змін у зміст і стратегію державної освіт-

ньої політики, присвячені праці останньої, дванадцятої,

виокремлено нами групи наукових досліджень (В. Анд-

рущенко [1], Є. Пінчук [26], Т. Філіпова [34] та ін.).

ВИСНОВКИ
Проведений нами огляд стану розробленості пробле-

ми державної освітньої політики та її ролі у розвитку краї-

ни засвідчує, що окремі її аспекти дістали досить грун-

товне висвітлення в працях дослідників сучасності. Не-

зважаючи на доволі грунтовне висвітлення в наукових

джерелах питань, які стосуються висвітлення сутнісних

характеристик державної освітньої політики, встановлен-

ням її взаємозв'язку з соціально-економічними аспекта-

ми функціонування суспільства та держави, розкриттям

освітньої інноватики як важливого чинника модернізації

політичної діяльності в освітній галузі, поза увагою дос-

лідників залишився цілісний розгляд проблеми викорис-

тання державної освітньої політики як інструменту со-

ціально-економічного розвитку країни.

Перспективи подальших досліджень. Подальшого

вивчення потребують питання теоретико-методологічно-

го забезпечення дослідження проблеми державної осві-

тньої політики як інструменту соціально-економічного

розвитку України.
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