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ДО ПИТАННЯ ПРО ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ
ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ
ВДОСКОНАЛЕННЯ
У статті проаналізовано теоретичні аспекти формування нових механізмів впливу держави
на реформування вищої освіти України, методи подолання бюрократизму у науці та в управлінні
нею. Запропонований механізм упровадження наукових результатів у освітянські стандарти ,
який сприятиме вдосконаленню навчального процесу та подоланню труднощів, з якими зіткну#
лися українські вищі навчальні заклади.
In the article the theoretical aspects of forming of new mechanisms of influence of the state are
analyzed on reformation of higher education of Ukraine, methods of overcoming of bureaucratism in
science and its management. The mechanism of introduction of scientific results is offered in
educational standards, which renders assistance to the improvement of educational process and
overcoming of difficulties which Ukrainian higher educational establishments ran into.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

У сучасному суспільстві вища освіта стає одним із
визначальних чинників динамічного соціально)еконо)
мічного розвитку країни. На сьогоднішній день стає оче)
видним, що життя, достойне кожної людини, багато в
чому визначається рівнем і якістю вищої освіти. Водно)
час висока якість вищої освіти можлива тільки за умови
наявності ефективного організаційно)економічного ме)
ханізму управління вищою освітою. Державне управлін)
ня вищою освітою в країнах світу розвивається і транс)
формується в нових умовах, на зміну централізованому
жорсткому адміністративному контролю приходить гнуч)
ке управління автономними навчальними закладами, а
вплив на їх діяльність здійснюється за допомогою різних
організаційно)економічних методів та інструментів.
Система вищої освіти України перебуває у процесі
постійного вдосконалення, що зумовлено трансформац)
ійними змінами в суспільстві. Нових підходів потребує вся
система управління вищою освітою. З одного боку, потре)
бує вдосконалення механізм управління освіти державою,
зокрема проблеми ефективної системи державного управ)
ління, розробки принципово нових підходів до форм і ме)
тодів управління. Система державного управління має ба)
зуватися на механізмах і стимулах, що впливатимуть на
поведінку вищих навчальних закладів (ВНЗ) і будуть при)
мушувати їх підвищувати якість освітніх послуг та нести
відповідальність за результати своєї діяльності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ

Питання щодо державного управління системою
вищої освіти висвітлюються в дослідженнях Б. Данили)
шина, Д. Дзвінчука, Г. Дмитренка, К. Корсака, В. Куцен)
ко, В. Лугового, В. Майбороди, В. Огнев'юка, В. Пала)
марчука, А. Прокопенка, О. Яришко та інших.

НЕВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Визначення конкретних шляхів вдосконалення вищої
освіти України досі залишається дискусійним питанням,
але система державного управління вищою освітою має
базуватися на механізмах і стимулах, що впливатимуть
на поведінку вищих навчальних закладів (ВНЗ) і будуть
примушувати їх підвищувати якість освітніх послуг та не)
сти відповідальність за результати своєї діяльності.
Метою статті є визначення та науковий аналіз держав)
ного формування освітньої політики та її вдосконалення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

У нових соціально)економічних умовах освіта одер)
жує високий статус, оскільки саме вона буде сприяти
переходу до інформаційного суспільства й формуван)
ню пріоритетів розвитку держави. Високоосвічена мо)
лодь — головний стратегічний резерв соціально)еконо)
мічних реформ в Україні, без якого неможливий подаль)
ший розвиток суспільства. Освіта виступає одним з ос)
новних чинників соціальних перетворень, оскільки її
можливості впливу на розвиток суспільства є значними
внаслідок охоплення практично всього населення. Тому
освіта безпосередньо впливає на економічне, політич)
не і соціальне життя суспільства, закладає потенційні
підвалини його удосконалення. Побудова громадянсь)
кого суспільства може бути забезпечена лише за умови
переорієнтації освіти на цінності демократії. Це завдан)
ня об'єктивно виступає соціальним замовленням як на)
селення в цілому, так і, зокрема, добровільних гро)
мадських організацій та рухів [6]. Завдяки продуманим
управлінським заходам в освітній галузі можна форму)
вати правову культуру громадян, що мають як партнери
взаємодіяти з державою.
Нагальною потребою за цих умов виступає вироб)
лення ефективного і результативного управління осві)

51

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ
тою. У діяльності освітньої галузі щодо формування
активного члена громадянського суспільства важлива
роль належить органам державного управління освітою,
зокрема обласного та районного рівнів, адже саме вони
мають найбільше можливостей для ефективної взає)
модії на місцях з громадськими організаціями, партія)
ми, об'єднаннями, окремими громадянами в ході удос)
коналення навчально)виховного процесу. Врахування
потреб і запитів членів громадянського суспільства
щодо надання освітніх послуг має здійснюватися шля)
хом прийняття конкретних управлінських рішень, які, не
виходячи за межі компетенції того чи іншого органу уп)
равління освітою, повинні водночас грунтуватися на
чинній нормативно)правовій базі та враховувати регіо)
нальні аспекти, традиції освіти, що історично склалися
в області, місті чи районі.
Зміни у функціонуванні органів управління потре)
бують впровадження в їх діяльність процедур прогно)
зування, аналізу та коригування разом із використан)
ням традиційних організаційно)контролюючих функцій.
Це потребує вдосконалення технології управлінської
діяльності органу влади та відносин в освітній галузі.
Технологія управління розглядається як ефективне
поєднання можливостей наявних умов для проваджен)
ня освітньої діяльності (матеріальна база, технічні за)
соби навчання, методичне та навчальне забезпечення) і
організаційних форм роботи (планування, аналіз, прий)
няття рішень, організація виконання) [5]. При цьому важ)
ливим є те, що у громадянському суспільстві держава і
її органи управління та суспільні інститути (громадські
організації, партії, релігійні громади, профспілки тощо)
виступають як партнери.
У процесі державного управління реформуванням
освітньої системи необхідно чітко визначити основні
завдання й напрями оновлення змісту освіти. Ця діяль)
ність повинна грунтуватися на таких засадах:
— опора на вікові особливості сприйняття;
— врахування особливостей мислення дітей і мо)
лоді;
— формування активної життєвої позиції, конструк)
тивно)критичного мислення;
— доступності навчального матеріалу для ефектив)
ного засвоєння більшістю учнів;
— науковості;
— вміння застосовувати набуті знання з основ наук
у повсякденному житті;
— використання останніх досягнень педагогічної
науки [1].
Кардинальне оновлення змісту освіти є чи не най)
складнішим завданням сучасного державного управлін)
ня галуззю. Враховуючи, що створення інформаційної ци)
вілізації потребує, в першу чергу, створення умов для
самореалізації особи, а не набуття нею чітко регламен)
тованого обсягу знань і вмінь, діяльність місцевих органів
управління освітою має перебудовуватися в напрямі збо)
ру інформації та аналізу даних з реформування освітньої
галузі. Але надмірна централізація управління ВНЗ (най)
гостріше відчутна у розподілі ресурсів, виборі наукової
тематики діяльності підрозділів), бюрократичні принци)
пи роботи, створює серйозні перепони для розвитку
вітчизняної системи освіти. Громіздка, не гнучка управ)
лінська структура ВНЗ має тенденцію до зростання. Ба)
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гато підрозділів дублюють функції один одного. Хоча в
напрямі вирішення цих проблем пропонуються зміни у
Законах "Про освіту" та "Про вищу освіту". У цих змінах
передбачається посилення автономії ВНЗ, демократиза)
ція їхнього життя, а саме надання права керівникам, вче)
ним радам самостійно формувати штатний розпис, вно)
сити зміни до бюджету. Незважаючи на підвищення соц)
іальної значущості проблем розвитку й оновлення після)
дипломної освіти в Україні, законодавча основа для
ефективної реалізації її функцій у вказаній сфері ще не
склалася. Окрім того, згідно з принципами автономії на)
вчальних закладів, відповідальність за якість вищої осв)
іти перекладається на кожний конкретний навчальний
заклад. Реалізація основних принципів дотримання якості
освіти надає можливість оптимізувати планування, більш
ефективно перерозподіляти ресурси, концентрувати ува)
гу органів державного управління на структурних підроз)
ділах ВНЗ, визначати додаткові стратегічні цілі, а голов)
не — систематично оцінювати результати діяльності кож)
ного конкретного викладача, кафедри, наукової лабора)
торії, факультету, вищого навчального закладу. У свою
чергу, це вимагає втілення в життя комплексу таких за)
ходів:
— розробку нормативно)правових, організаційних,
науково)методичних, фінансових та інших документів,
які регламентують функціонування системи державно)
го контролю якості освіти;
— оптимізацію мережі вищих навчальних закладів;
— формулювання вимог до якості і контроль за
відповідністю ним якості підготовки фахівців у вищих
навчальних закладах;
— удосконалення системи державної атестації,
структури та критеріїв роботи ДЕК[2].
Сьогодні в Україні до проблем, пов'язаних зі стандар)
тизацією освіти, належать питання якості освіти, уніфікації
та адаптативності освітніх програм, зрозумілості їх змісту
та можливості практичної реалізації, визнання документів
про освіту. Їх вирішення стосується не тільки нашої краї)
ни. В умовах глобалізації економіки проблеми стандарти)
зації активно обговорюються у багатьох країнах світу, тому
що освіта глибоко інтегрована в економіку, суспільне жит)
тя, а її рівень та якість істотно впливають на якість життя
та на можливість сталого розвитку світового співтовари)
ства. В сучасних умовах наша держава рухається до но)
вих, більш дієвих і правомірних стандартів демократії, ци)
вілізованого, соціально)орієнтованого господарства. Важ)
ливого значення набуває спрямування вищої освіти на
досягнення нею нового світового рівня, а саме: створення
відповідних умов для підвищення конкурентоспромож)
ності закладів вищої освіти шляхом підвищення якості;
оновлення її змісту; урізноманітнення форм і удоскона)
лення державного фінансування вищої освіти; впровад)
ження прозорості та відкритості фінансово)економічного
механізму; перебування державних та недержавних освіт)
ніх закладів в однакових умовах функціонування; поши)
рення пільг в оподаткуванні навчальних закладів;
збільшення внеску в розвиток економіки нашої держави,
науки, освіти, культури країни й добробуту народу. Інтег)
рація вищої освіти у світову систему — це об'єктивний про)
цес, що не повинен розвиватися не керовано. Світова гро)
мадськість може й повинна бачити та аналізувати його
позитивні й негативні сторони, приймати важливі уп)
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равлінські рішення з його координації та корекції. Важли)
ву роль у процесі розвитку міжнародної інтеграції освіти
відіграють міжнародне співробітництво й такі міжнародні
організації, як ЮНЕСКО [3].
Усі складові вищої освіти як соціального явища є
об'єктом державного регулювання, а тому рух до нової,
адекватної вимогам постіндустріальної цивілізації систе)
ми вищої освіти пов'язаний в першу чергу зі зміною сут)
ності й статусу методів системи державного управління
вищої освіти. Успішна реалізація цього завдання зале)
жить від належної діяльності об'єктів і суб'єктів управлі)
ння. Одним із важливих аспектів управління ВНЗ висту)
пають механізми управління, під якими слід розуміти су)
купність способів здійснення функцій управління, що за)
безпечують досягнення встановлених цілей і результатів.
Привести в дію організовану систему та отримати відпо)
відний результат можна лише через вплив на неї керів)
ного органу. Для цього необхідні певні інструменти, які
забезпечували б досягнення поставлених цілей. Такими
інструментами прийнято вважати механізми управління,
які в освітній системі являють собою динамічну структу)
ру гнучкої взаємодії соціальних суб'єктів, характер якої
складається й визначається соціальним поводженням цих
суб'єктів. Механізми державного управління виконують
регулюючу й мобілізуючу функції, що виявляється в ак)
тивізації суб'єктів управління та зміні їх цільових і
ціннісних настанов у процесі проектування змін в освіті,
забезпечують зв'язок і взаємозумовленість управлінсь)
ких рішень [4]. Таким чином, на основі найхарактерніших
ознак державного управління визначено ті механізми, що
належать до класу інноваційних. Доведено, що цим оз)
накам відповідають стандарти вищої освіти, які є іннова)
ційними механізмами державного управління. Законом
України "Про вищу освіту" встановлено, що стандарт
вищої освіти — це сукупність норм, які визначають зміст
вищої освіти, зміст навчання, засоби діагностики якості
вищої освіти та нормативний термін навчання.
Під стандартизацією у сфері державно)управлінсь)
кої освіти слід розуміти процес вироблення і впрова)
дження в життя освітніх стандартів, які забезпечують
набуття студентами професійної компетентності. Інно)
ваційний розвиток вищої школи припускає зміну прин)
ципів і механізмів державного управління нею. Оптим)
ізація управління передбачає скорочення рівнів управ)
ління, його децентралізацію, розширення соціальної
бази, підвищення дисципліни суб'єктів управлінських
відносин. Для формування державно)суспільного уп)
равління потрібне дотримання не тільки взаємного
інтересу суб'єктів, але й взаємних зобов'язань, відпо)
відальності. Механізми державного управління стійким
розвитком в освітній системі являють собою динаміч)
ну структуру гнучкої взаємодії соціальних суб'єктів, ха)
рактер якої складається й визначається соціальним по)
водженням цих суб'єктів.

ВИСНОВКИ

Дослідження інноваційних процесів у вищій школі Ук)
раїни, як показав проведений аналіз, тісно пов'язане з ви)
явленням і описом істотних характеристик суспільства, що
структурується в ході постіндустріальних трансформацій.
Комплексний аналіз системних, структурних і зміс)
товних інновацій у системі вітчизняної вищої освіти доз)

волив переосмислити з позицій сьогодення історичний
досвід розвитку вищої школи в Україні, узагальнити
результати моніторингу змін, які відбувались у ній в пе)
ріод розбудови й самоствердження української держав)
ності. Таким чином, роль і місце вищої освіти зростає в
економіці кожної країни, оскільки вища освіта є висо)
коефективним інвестиційним ресурсом, призначення
освіти полягає у необхідності формування особистості
громадян та підготовки професійних працівників, дана
галузь відіграє унікальну роль готуючи висококваліфі)
кованих спеціалістів для ринку праці та створює умови
для забезпечення стабільного розвитку економіки Ук)
раїни. Вища освіта виступає важливим фактором забез)
печення конкурентоспроможності країни, а в підвищенні
конкурентоспроможності та інноваційному розвитку
національної економіки провідну роль має відігравати
сукупність ефективних політико)правових, економічних,
соціально)культурних, технологічних та інфраструктур)
них факторів, які забезпечували б національну конку)
рентоспроможність вищої освіти та зміцнювали роль і
місце вищої освіти .Тому всі перелічені заходи та їхнє
урахування при удосконаленні державної стратегії в уп)
равлінні освітою можуть кардинально поліпшити освіт)
ню парадигму вищої школи.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Першочерговими завданнями є налагодження висо)
копрофесійного наукового, аналітичного і прогностич)
ного супроводу управлінських рішень, подолання фраг)
ментарності статистики, підготовка всебічної інформації
з опорою на соціологічні дослідження (зміни в освітніх
потребах різних прошарків населення і регіонів, все)
бічний моніторинг якості освіти, оцінювання ситуації спо)
живачами освітніх послуг, динаміка соціокультурних ор)
ієнтацій учасників навчально)виховного процесу,
мобільність світоглядних очікувань і установок відповід)
но до загальної соціокультурної динаміки у країні і світі).
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