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

В умовах традиційної системи освіти актуалізуєть-
ся важливість її реформування і вдосконалення на осно-
ві тих пріоритетів і принципів, які адекватно відповіда-
ють реаліям суспільного розвитку, що постійно зміню-
ються. Нині чітких обрисів набуває перехід від парадиг-
ми підтримуючої освіти до парадигми інноваційної ос-
віти, характерної для постіндустріального суспільства,
основною ознакою якого є не нарощування добуваю-
чих галузей промисловості, а нарощування людського
капіталу, що зумовлює перетворення освіти у найбільш
пріоритетну виробничу галузь. Тобто цивілізаційні ус-
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піхи держави визначаються не стільки станом і розвит-
ком матеріально-технічного підгрунтя суспільного жит-
тя, скільки її системою освіти, рівнем освіченості гро-
мадян, високопрофесійної та підготовленої на всіх
рівнях робітничої сили, що висвітлює нову історичну
місію освіти в усьому світі. Людський капітал, що пере-
творюється на основну силу і найбільш ефективний фак-
тор виробничого життя, поступово замінив традиційні
фактори виробництва. Адже традиційні виробничі ре-
сурси мають і вже позначили свої межі, безмежним у
своїх можливостях залишається лише людський капі-
тал — ресурси, які знаходяться в самій людині — знан-
ня, вміння, винахідливість, культура, людська пам'ять,
творчі здібності. Тобто, освіта ХХІ ст. пов'язана не



Інвестиції: практика та досвід № 2/2014136

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

стільки з обслуговуванням суспільних потреб, скільки
зі створенням нового: нових знань, нових технологій,
нових видів діяльності, покликаних забезпечувати роз-
виток економіки і науково-технічний прогрес.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням теоретико-методологічних засад
державної політики в галузі освіти, визначенню її мети,
завдань та основних напрямів реалізації присвятили свої
праці В. Андрющенко, В. Дарманський, Д. Дзвінчук,
В. Журавський, В. Кремень, В. Луговий, І. Налєтова,
С. Ніколаєнко, В. Огнев'юк, В. Полонський, Н. Прота-
сова, О. Смолін та інші науковці.

У наукових джерелах, пов'язаних з різними аспек-
тами державної освітньої політики, пропонується роз-
різняти поняття "політика в галузі освіти" та "освітня полі-
тика". Перше з них охоплює комплекс заходів, які
здійснюються чи програмуються державою, її органа-
ми, політичними партіями та іншими суб'єктами політич-
ної дії стосовно освіти як соціального інституту. Друге,
крім цього, містить освітні компоненти та освітній вплив
інших напрямів внутрішньої політики (економічної, со-
ціальної, інформаційної тощо) [7]. Практичний сенс цієї
концепції полягає в тому, щоб спонукати політиків, у
тому числі й самих законодавців, враховувати під час
ухвалення рішень з питань економіки, соціального жит-
тя, власне політичної сфери їх освітню складову й про-
гнозувати освітні наслідки.

Поряд з іншими детермінантами державна політика
загалом та державна освітня політика, зокрема, з од-
ного боку, встановлює межі діяльності людей (фізич-
них осіб) та організацій (юридичних осіб), перелік ва-
ріантів поведінки, серед яких можливий вибір. З іншого
боку, вона значною мірою визначає й вірогідність ви-
бору того чи іншого варіанту поведінки більшістю учас-
ників суспільного процесу і тим самим — домінуючий
напрям діяльності цих учасників.

Освітня політика також встановлює три основні
координати політичного простору і, відповідно, три об-
межувача свободи вибору:

1) фінансово-економічний, що визначає рівень
фінансування освіти, розподіл і варіанти використання
фінансових засобів;

2) правовий, що встановлює межі поведінки суб'єктів
освітнього процесу і компетенції органів управління,
своєрідні "прапорці", вихід за які не допускається;

3) культурно-ідеологічний, який охоплює настано-
ви та орієнтації суспільної свідомості, котрі впливають
як на зміст освіти, так і на вибір рішень, які визнаються
прийнятними або неприйнятними в даній конкретній си-
туації [7, с.124].

Розглядаючи державну освітню політику як діяль-
ність з підготовки, ухвалення і практичного втілення обо-
в'язкових для всього суспільства політичних й управлі-
нських рішень, які реалізують національну ідеологію у
галузі освіти, а також інших сферах, пов'язаних з освіт-
німи процесами, Г. Жукова стверджує, що основне зав-
дання цієї політики полягає в тому, щоб забезпечити
кваліфікованими спеціалістами прискореного соціаль-
но-економічного розвитку країни, розширити відтворен-
ня інтелектуального національного ресурсу [2, с. 6].

За своєю сутністю державна освітня політика:
— належить до соціальної політики, що здійснюєть-

ся державою, як її складова;
— здійснюється публічною владою, а також інши-

ми суб'єктами для досягнення цілей і вирішення завдань
національного і глобального характеру в галузі освіти;

— об'єктом її впливу є система освіти в цілому або
окремі її ланки, а також інші соціальні системи, пов'я-
зані із здійсненням освітнього процесу [2, с. 6].

Звідси суб'єктами державної освітньої політики ви-
ступають: уряд, уповноважені ним міністерства, інші
відомства, провідні навчальні заклади, педагогічне, на-
укове, експертне співтовариства, різні громадські орган-
ізації, асоціації споживачів освітніх послуг тощо [2, с.
7].

Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми. Звернення до реалій сьогодення засвідчує,
що недостатнє ресурсне і фінансове забезпечення зу-
мовлюють кризовий стан національної системи освіти,
незважаючи на наявні позитивні процеси і результати.
Для його подолання необхідна тверда політична воля
держави, спрямована на збереження і розвиток систе-
ми освіти. Уособленням цієї волі є ефективна державна
освітня політика, яка не тільки заявляє про себе на тео-
ретичному рівні, а й забезпечує розроблення та запро-
вадження відповідних стратегій у галузі освіти.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — розкрити сутність державної освіт-

ньої політики щодо розробки і реалізації стратегій роз-
витку національної системи освіти.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
За своєю сутністю стратегія розвитку освіти поля-

гає в тому, що вона виступає одночасно інструментом і
засобом реалізації загальнонаціональних інтересів і
пріоритетів держави. Звідси мета державної політики
щодо розвитку освіти, визначеної урядом, полягає у
створенні умов для розвитку особистості й творчої са-
мореалізації кожного громадянина України, вихованні
покоління людей, здатних ефективно працювати і на-
вчатися протягом життя, оберігати і примножувати
цінності національної культури та громадянського сус-
пільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну
демократичну, соціальну та правову державу як не-
від'ємну складову європейської та світової спільноти [3,
с.12].

Розглядаючи питання, пов'язані з розробкою стра-
тегій розвитку освіти у змісті державної освітньої по-
літики, необхідно насамперед згадати затверджену
17 квітня 2002 р. Указом Президента України Національ-
ну доктрину, яка визначила стратегію і пріоритетні на-
прями оновлення освітньої галузі, обгрунтувала не-
обхідність прискореного, випереджаючого, інновацій-
ного розвитку української школи, заклала підгрунтя для
програмно-цільового підходу до вирішення першочер-
гових завдань освіти. У цьому документі освіта розгля-
дається як "основа розвитку особистості, суспільства,
нації та держави", "визначальний чинник політичної,
соціально-економічної, культурної та наукової життє-
діяльності суспільства", "стратегічний ресурс поліпшен-
ня добробуту людей, забезпечення національних інте-
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ресів, зміцнення авторитету і конкурентоспроможності
держави на міжнародній арені" [4].

Реалізація основних положень Національної докт-
рини виявила цілу низку об'єктивних і суб'єктивних пе-
решкод на шляху модернізації освіти. Насамперед
йдеться про недофінансування освітньої галузі, коруп-
цію, бюрократизм, неготовність освітян до перетворень,
брак молодих управлінських кадрів, здатних проводи-
ти необхідні зміни. Але якщо на початковому етапі спо-
стерігались певні зрушення, то в наступні роки наміти-
лась стійка тенденція екстенсивного розвитку освіти,
яка зводить нанівець усі попередні досягнення [1, с. 7].

Водночас не можна повністю заперечувати дієвість
Національної доктрини як стратегії розвитку національ-
ної системи освіти. За час, що минув від моменту її прий-
няття, у галузі освіти відбулися такі позитивні зрушен-
ня: запроваджено державні освітні стандарти, модерн-
ізовано зміст та вдосконалено організаційно всі ланки
освіти, введено профільне навчання у старшій школі.

Однак здійснені освітні реформи не змогли повною
мірою задовольнити сучасні потреби особистості та сус-
пільства. Рівень освіти на початку другого десятиліття
характеризувався утрудненнями щодо ефективного ви-
конання нею функції ключового ресурсу соціально-еко-
номічного розвитку країни, залишився критичним стан
фінансового та матеріально-технічного забезпечення
системи освіти.

У 2008 р. було затверджено Національну стратегію
розвитку "Україна — 2015", в якій серед пріоритетів
суспільного розвитку одне з перших місць відводиться
реформуванню системи освіти та науки відповідно до
потреб нової економіки і суспільства знань [6, с. 9].

У підрозділі "Безперервна освіта та конкурентосп-
роможність ринку праці" зазначено, що вітчизняна сис-
тема освіти, незважаючи на намагання реформування
за європейськими зразками, в основному лише вигля-
дає європейською, але не є такою за суттю. Для подо-
лання наявних недоліків, вважають автори "Стратегії",
слід усвідомити, що покращення якості освіти — це ком-
плексне поняття, яке зазнає коректив разом із надди-
намічними змінами в світі. Сучасна освіта, на їхнє пере-
конання, "має орієнтуватися на інноваційну економіку,
розвиток людини, запити міжнародного ринку праці.
Іншими словами, вона повинна відповідати інтересам
економіки суспільства та окремих людей" [6, с.18].

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити такі
завдання:

По-перше, держава має стимулювати розкриття еко-
номічного потенціалу науки, але перед цим чітко визна-
чити точки зростання економіки й стимулювати спряму-
вання інтелектуальних та матеріальних ресурсів у най-
перспективніші економічні галузі.

По-друге, державі належить головна роль у встанов-
ленні партнерських відносин між приватним бізнесом та
освітою, ініціатива у створенні мережених структур, які
пов'язували б дослідницькі центри, провідні ВНЗ та
бізнес-організації. Наука, освіта та бізнес мають бути
інтегровані в єдину систему.

І, нарешті, головне — спрямування політичної волі
на те, щоб розвиток держави був підпорядкований фор-
мулі "конкурентоспроможна особистість — конкурен-
тноздатна освіта — конкурентноздатна економіка".

Для забезпечення конкурентноздатності освіти, вва-
жають автори стратегії "Україна — 2015", необхідно:

— переглянути кількість і структуру закладів вищої
освіти, а також навчальних напрямів і спеціальностей,
привести їх у відповідність до потреб держави;

— встановити рівні градації вищих навчальних зак-
ладів, розробити відповідні положення і провести ак-
редитацію навчальних закладів на відповідність цим
положенням;

— створити умови для реалізації принципу автоном-
ності вищих навчальних закладів;

— ввести систему моніторингу якості освіти, зосе-
редивши контроль якості не тільки на навчальному про-
цесі, кадрах, науково-методичному забезпеченні, мате-
ріальні й базі, а насамперед на контролі знань студентів,
визначаючи їхню компетентність і спроможність задо-
вольняти вимоги ринку праці;

— забезпечити прямий зв'язок між сферою освіти і
ринком праці.

Незважаючи на грунтовність і чіткість проаналізо-
ваного вище документа, не можна не погодитися з дум-
кою незалежних експертів, які займалися вивченням цих
питань у наступні роки і констатували, що українська
освіта продовжувала перебувати у кризовому стані. По
суті, держава не виконала своїх зобов'язань перед осв-
ітянами і не розв'язала їхніх проблем, школа і наука
втратили свої позиції в системі стратегічних пріоритетів
суспільства. Причини такого катастрофічного занепаду
освітньої галузі бачаться не лише в нестабільній соціаль-
но-економічній ситуації, недосконалій структурі дер-
жавного управління, а й у надмірному консерватизмі,
ізольованості й непрозорості самої освіти. Серед основ-
них проблем, які гальмують розвиток вітчизняної шко-
ли, названо:

1. Старіння і непродуктивну підготовку педагогічних
кадрів.

2. Низьку заробітну плату освітян.
3. Недосконалу систему управління і фінансування

освіти.
4. Відсутність належної матеріально-технічної бази,

яка б відповідала сучасним вимогам.
5. Нерівність доступу до якісної освіти.
6. Заплутаність і недосконалість освітнього законо-

давства.
7. Надмірну комерціалізація освітніх послуг і коруп-

цію.
8. Неухильне зниження якості освіти, брак ефектив-

ної системи контролю за якістю освітньої підготовки.
9. Застарілі методи і підходи до навчання; повільне

і безсистемне оновлення його змісту.
10. Низький рівень забезпечення навчальною літе-

ратурою, інформаційно-технологічними ресурсами
тощо.

11. Ставлення до освіти як до другорядного секто-
ру, витратної, а не інвестиційної частини державного
бюджету [8].

Поглиблення кризової ситуації в українській освіті
спричинено непослідовністю, суперечливістю підходів
до визначення характеру необхідних перетворень у цій
галузі. По суті, в Україні відбувається процес некерова-
ного самовідтворення освітньої системи, відставання
якої від суспільних потреб постійно поглиблюється. А
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тому вона із "засобу прогресивного розвитку" цього
суспільства перетворюється на гальмо, а всі спроби її
"реформування" на системному рівні, запроваджені
"згори", перетворюються на масштабні імітації, які лише
консервують згадані проблеми" [8].

Серед загальних тенденцій, що характеризують
вихід освіти із кризи, спеціалісти називають такі:

1. Демократизація всієї змістовної системи навчан-
ня і виховання та інституційної структури освіти.

2. Структурне оновлення.
3. Прагнення змістовно оновити освіту через підви-

щення фундаменталізації, гуманізації та гуманітаризації,
посилення екологічного й психологічного компонента
в освіті, впровадження комплексної інформації.

4. Використання провідних, найновітніших техно-
логій навчання.

5. Інтеграція та глобалізація освіти як на національ-
ному, так і на світовому рівні.

6. Нарешті, провідною ідеєю модернізації освіти є
її розвиток за принципом безперервності, створення
єдиної системи неперервної освіти, що становитиме
органічний комплекс державних і громадських (приват-
них) освітніх установ.

Даючи оцінку наведених тенденцій, можна конста-
тувати, що орієнтація на закладений у них зміст певною
мірою була характерна для освітянської галузі і в попе-
редні роки. Проте, як засвідчила практика, проголошен-
ня тих чи інших ідей ще не означає їх належну реаліза-
цію. Отже, і запропоновані тенденції потребували
інструментального уточнення та практичного підкріп-
лення.

Тому для визначення подальших орієнтирів і
пріоритетів національної освіти, запровадження кар-
динальних змін, спрямованих на піднесення якості і
конкурентоспроможності освіти, вирішення страте-
гічних завдань, що постали перед національною си-
стемою освіти в нових економічних і соціокультур-
них умовах, інтеграцією її в європейський і світовий
освітній простір, розроблений новий документ —
"Національна стратегія розвитку освіти в Україні на
2012—2021 роки" [5].

Згідно з цим документом, освіта визнана стратегіч-
ним ресурсом "соціально-економічного, культурного і
духовного розвитку суспільства, поліпшення добробу-
ту людей, забезпечення національних інтересів, зміцнен-
ня міжнародного авторитету й формування позитивно-
го іміджу нашої держави, створення умов для самореа-
лізації кожної особистості" [5, с.3].

Мета і пріоритетні напрями Національної стратегії
розвитку освіти на найближчі 10 років полягають у:

— підвищенні доступності якісної, конкурентоспро-
можної освіти для громадян України відповідно до ви-
мог інноваційного сталого розвитку суспільства, еконо-
міки, кожного громадянина;

— забезпеченні особистісного розвитку людини
згідно з її індивідуальними задатками, здібностями,
потребами на основі навчання впродовж життя.

Звідси ключовими напрямами державної освітньої
політики, серед іншого, визначено:

— реформування системи освіти на основі фі-
лософії "людино центризму" як стратегії національної
освіти;

— оновлення законодавчо-нормативної бази сис-
теми освіти, адекватної вимогам часу;

— модернізація структури, змісту й організації осві-
ти на засадах компетентнісного підходу, переорієнта-
ція змісту освіти на цілі сталого розвитку;

— створення і забезпечення можливостей для реа-
лізації різноманітних освітніх моделей навчальних зак-
ладів різних типів і форм власності, різноманітних форм
та засобів отримання освіти;

— забезпечення доступності та неперервності в
освіті, підвищення якості на інноваційній основі.

Реалізація Національної стратегії розвитку освіти
передбачає:

1. Створення системи освіти нового покоління відпо-
відно до вимог часу, що забезпечує повноту реалізації
функції якісної освіти, випереджаючого загальноциві-
лізаційного розвитку людини, що перетворюється на
провідний механізм відтворення суспільного інтелекту,
науки і культури.

2. Підвищення якості результатів навчання випуск-
ників усіх рівнів системи освіти. Підвищення конкурен-
тоспроможності української освіти за рахунок забезпе-
чення фундаментальності і практичної спрямованості
навчальних програм.

3. Створення збалансованої законодавчої бази си-
стеми освіти, що регулює та забезпечує ефективність
реалізації стратегічних напрямів розвитку освіти в Ук-
раїні, результативне функціонування усіх її підсистем.

4. Створення позитивних зразків та поширення дос-
віду успішного реформування освіти, забезпечення не-
обхідних науково-методичних, організаційних та мате-
ріально-технічних умов.

5. Створення в Україні підсистеми елітної освіти
з метою підготовки кадрів для високотехнологічних
галузей, сучасних напрямів науки, культури і мистец-
тва.

6. Підготовка та виховання педагогічних кадрів,
здатних працювати на засадах інноваційних підходів до
організації навчально-виховного процесу, дитиноцент-
ризму, власного творчого безперервного професійно-
го зростання.

7. Визначеність та унормування змісту всіх підсис-
тем освіти, що забезпечують усталену систему знань і
компетентностей, потужну професійно кваліфіковану
кадрову базу для економічного зростання держави,
конкурентоспроможність вітчизняних працівників на
зовнішньому ринку праці.

8. Створення соціально сприятливих умов для здо-
буття освіти за потребою усіх категорій населення Ук-
раїни.

9. Функціонування інфраструктур у підсистемах ос-
віти, що опікуються підтриманням наукової та іннова-
ційної діяльності в системі освіти, популяризацією та ре-
алізацією освітніх інновацій відповідно до запитів і про-
блем розвитку суспільства.

10. Створення дієвої системи ресурсного забезпе-
чення освіти.

11. Створення ефективної системи забезпечен-
ня розвитку дитини — представника покоління
інформаційної епохи, формування соціально і фізич-
но зрілої творчої особистості, громадянина України
і світу.
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12. Створення економічно сприятливих умов і
соціальних гарантій педагогічним і науково-педагогі-
чним працівникам, підвищення їх соціального стату-
су, створення оптимальних умов щодо професійного
вдосконалення та творчості для забезпечення якісної
освіти.

13. Широка підтримка освітніх реформ суспільством
[5, с. 37].

Вести сьогодні мову про дієвість чи низьку ефек-
тивність закладних у цьому документі ідей, на нашу
думку, поки що зарано. Адже проголошені орієнти-
ри спрямовані в майбутнє і для їх досягнення потрібен
не лише час, а й серйозні теоретичні та прикладні дос-
лідження, випробовування, перетворення, які мають
стосуватися всіх рівнів освітньої галузі. Водночас слід
ураховувати і той факт, що будь-які теоретично виз-
начені й науково обгрунтовані модернізаційні кон-
цепції і рекомендації не дадуть очікуваних резуль-
татів, якщо вони не будуть повною мірою враховані
та відображені в змісті державної освітньої політики,
не набудуть конкретного втілення в реальних діях з її
провадження. Тобто, нова стратегія розвитку вітчиз-
няної освіти може стати справжнім інструментом і
засобом реалізації державної освітньої політики лише
за умов забезпечення високого рівня її результатив-
ності.

ВИСНОВКИ
В останні десятиліття спостерігається загострення

об'єктивних і суб'єктивних перешкод на шляху модер-
нізації національної системи освіти. Найбільш суттєви-
ми з-поміж них є: недофінансування освітньої галузі, ха-
рактерні для неї корупція, бюрократизм, неготовність
освітян до інноваційних перетворень, посилення тен-
денції екстенсивного розвитку освіти, що зводить на-
нівець усі попередні досягнення.

На подолання наявних недоліків спрямована дер-
жавна освітня політика, в межах якої запроваджують-
ся відповідні стратегії розвитку освіти, які виступа-
ють одночасно інструментом і засобом реалізації за-
гальнонаціональних інтересів і пріоритетів держави
у цій сфері соціальної життєдіяльності українського
суспільства. Кожна з таких стратегій характеризуєть-
ся певною метою, завданнями, визначає пріоритети,
що потребують першочергової уваги на конкретному
етапі розвитку держави, окреслює напрями держав-
ної освітньої політики та способи їх реалізації, шля-
хи посилення кадрового потенціалу системи освіти,
фінансового та матеріально-технічного її забезпечен-
ня, перспективи національного моніторингу. Проте
для забезпечення виконання намічених стратегічних
завдань необхідне не тільки їх висунення, а й визна-
чення способів вирішення, шляхів утілення у конкретні
практичні дії  відповідних державних та освітніх
органів.
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