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ДУМ КИ НА СЕ ЛЕН НЯ ЩО ДО ДЕ Я КИХ АС ПЕК ТІВ
ПРОБ ЛЕ МИ ОС ВІ ТИ

Abstract. The article presents the results of a series of sociological interview concerning
the thoughts of Ukraine's population of several aspects of the problem of edu-
cation, in particular, those of the comprehension of the value of education; esti-
mations of the current level of the own education; intentions as for the enhance-
ment of the education level; the present possibilities to obtain qualitative edu-
cational services; tendencies of the changes which occur in the education sys-
tem; and the public opinion as for the observance of human rights on education
in Ukraine.

Пос та нов ка проб ле ми. Ре зуль та ти дис ку сії що до стра те гіч них нап ря мів со ці аль -
но- е ко но міч но го роз вит ку кра ї ни, яка три ває в ук ра їн сько му сус пільс тві з ча су на бут -
тя дер жав ної не за леж нос ті, зда єть ся уже не за ли ша ють міс ця сум ні вам сто сов но, при -
най мні, од но го най важ ли ві шо го вис нов ку – єди на мож ли вість по сіс ти в дос туп но му
для ог ля ду май бут ньо му дос той не міс це в сві то во му роз по ді лі пра ці для Ук ра ї ни по -
ля гає в прі о ри тет но му роз вит ку люд сько го фак то ра. І є всі під ста ви вва жа ти, що го -
лов ним інс тру мен том, а од но час но й ру ші єм, ло ко мо ти вом цьо го роз вит ку, здат ним
“ви тяг ну ти” дві ін ші скла до ві люд сько го роз вит ку (здо ров’я та ма те рі аль ний доб ро -

1 Теза про те, що з трьох складових людського розвитку саме сферу освіти доцільно визначити
пріоритетною за нинішнього стану справ у суспільстві й державі ґрунтується не лише на міркуваннях
здорового глузду. Думка, що позитивні зміни в освіті можуть бути досягнуті найшвидше і з порівняно
меншими вкладеннями, ніж суттєві переміни на краще стосовно здоров’я й довголіття або рівня доходів
більшості населення, підтверджується результатами одного з соціологічних опитувань, проведених 
2006 р. Державною установою “Інститут економіки та прогнозування НАН України” і Українським
інститутом соціальних досліджень ім. Олександра Яременка в межах дослідження “Людський фактор
інноваційного розвитку українського суспільства”. Коли було здійснено спробу порівняння оцінок
респондентів щодо детермінант, які зумовлюють людський розвиток за складовими здоров’я, освіти і
доходу, то з’ясувалося, що в даний час в Україні склалися дещо ліпші соціально-економічні передумови
стосовно потенційної можливості прориву в освіті, ніж стосовно можливостей принципового
покращення громадського здоров’я та рівня життя населення, якщо розраховувати на відчутні результати
в перспективі ближчих 15–20 років.



бут) вис ту пає пер ша йо го (люд сько го роз вит ку) скла до ва – ос ві та1. При род но, в ши -
ро ко му ро зу мін ні, як то го пот ре бує мас штаб проб ле ми, – вклю ча ю чи влас не ос ві ту,
ви хо ван ня і нав чан ня. І з пов ним ус ві дом лен ням то го, що ос віт ній про дукт у цьо му
сен сі не є чи мось не ма те рі аль ним, об ме же ним рам ка ми су то гу ма ні тар но го в сис те мі
за галь но люд ських цін нос тей, та ким, що сто су єть ся на ці о наль но го ма те рі аль но го ба -
гатс тва ли ше опо се ред ко ва но, а, нав па ки, за ни ніш ніх умов стає го лов ним і без по се -
ред нім дже ре лом зба га чен ня дер жа ви й сус пільс тва. До то го ж дже ре лом не ви чер -
пним, на від мі ну, нап рик лад, від си ро ви ни, тра ди цій них енер го но сі їв то що. 

Оче вид но та кож, що на ни ніш ньо му тран сфор ма цій но му ета пі пер вин но го на ко -
пи чен ня віт чиз ня но го ка пі та лу з усі ма йо го “куль тур ни ми особ ли вос тя ми", яким не
в змо зі по ки що ефек тив но про ти ді я ти не дос тат ньо роз ви ну те гро ма дян ське сус -
пільс тво, роз ви ток люд сько го фак то ра за га лом і ос ві ти зок ре ма, ціл ком за ле жить від
ефек тив нос ті від по від ної дер жав ної по лі ти ки. Ось тут і прос те жу єть ся го лов на, на
наш пог ляд, проб ле ма, яка по ля гає у не від по від нос ті про го ло ше них на мі рів 
прак ти ці їх ре а лі за ції.

Так, з од но го бо ку, ос тан ні прог рам ні до ку мен ти дер жав ної вла ди ак цен ту ють
не від клад ність і виз на ча ють зміст пот ріб ної по лі ти ки. Нап рик лад, Стра те гія на ці о -
наль ної без пе ки Ук ра ї ни, зат вер дже на Ука зом Пре зи ден та Ук ра ї ни від 12.02.2007 р.
№ 105/2007, виз на чає се ред жит тє во важ ли вих на ці о наль них ін те ре сів не об хід ність
ре а лі за ції кон ку рен тос про мож нос ті дер жа ви та еко но міч но го доб ро бу ту на се лен ня
шля хом все біч но го роз вит ку люд сько го, на у ко во- тех ніч но го, ін но ва цій но го по тен ці -
а лів кра ї ни [1]. Роз бу до ву єть ся спри ят ли ве за ко но дав че по ле – За кон Ук ра ї ни від
09.01.2007 р. № 537-V “Про ос нов ні за са ди роз вит ку ін фор ма цій но го сус пільс тва в Ук -
ра ї ні на 2007–2015 ро ки” у чис лі ос нов них стра те гіч них ці лей роз вит ку ін форма цій -
но го сус пільс тва в Ук ра ї ні виз на чає за без пе чен ня комп’ютер ної та ін фор ма цій ної
гра мот нос ті на се лен ня, на сам пе ред шля хом ство рен ня сис те ми ос ві ти, 
орі єн то ва ної на ви ко рис тан ня но вих ін фор ма цій но- комп’ютер них тех но ло гій у 
фор му ван ні все біч но роз ви не ної осо бис тос ті [2]. Тоб то йдеть ся про прин ци по ве під -
ви щен ня якос ті ос ві ти. І це вже не ка жу чи про низ ку спе ці аль них за ко но дав чо- нор -
ма тив них ак тів без по се ред ньо в га лу зі ос ві ти.

З ін шо го бо ку, як що су ди ти не ви нят ко во з оці нок і зві тів ви щих ке рів ни ків 
ос ві ти, а вра хо ву ва ти й дум ки фа хів ців, кот рі до сить час то оп ри люд ню ють ся у ЗМІ,
стан справ у га лу зі да ле ко ще не від по ві дає пот ре бам кра ї ни, щоб ста ти впли во вим
суб’єк том гло баль но го ін фор ма цій но го сус пільс тва. Нап рик лад, дех то з пра ців ни ків
ви щої шко ли зов сім не в зах ва ті від то го, що в Ук ра ї ни один з най ви щих в Єв ро пі по -
каз ни ків кіль кос ті сту ден тів. Це, ско рі ше, ля кає, з пог ля ду якос ті ос ві ти: “...ос віт ня
інф рас трук ту ра – нас лі док ра дян ських ча сів – на жаль, фак тич но пе рет во ри ла ся у
фаб ри ку ви роб ниц тва дип ло мів, які час то не під кріп ле ні ре аль ни ми знан ня ми, умін -
ня ми і на вич ка ми. По ка зо во, що ак тив на “бо ло ні за ція” ук ра їн ської уні вер си тет ської
ос ві ти зо се ред же на в ос нов но му на впро вад жен ні кре дит но- мо дуль ної сис те ми, тоб -
то на фор маль ній від по від нос ті єв ро пей ським стан дар там, іг но ру ю чи питан ня якіс -
но го зміс ту ос ві ти.” [3]. 
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Та ка роз біж ність “сло ва і ді ла” справ ляє вра жен ня не дос тат ньо го ро зу мін ня су ті
проб ле ми з бо ку тих, хто ви роб ляє стра те гіч ні дер жав ні рі шен ня. З од но го бо ку, як -
що су ди ти з ма ло не що ден них вис ту пів пред став ни ків віт чиз ня ної по лі тич но- 
уп рав лін ської елі ти, роль люд сько го фак то ра в будь- я ких со ці аль но- по лі тич них і 
со ці аль но- е ко но міч них про це сах виз на єть ся й на го ло шу єть ся. Більш то го – са ме 
до лю дей, сус пільс тва й спря мо ву ють ся чис лен ні те зи і зак ли ки, а труд но щі й про -
рахун ки ни ніш ньо го ета пу роз вит ку не рід ко по яс ню ють ся нес та чею люд сько го по -
тен ці а лу і не від по від ніс тю йо го рів ня вик ли кам су час нос ті. З ін шо го, як що су ди ти з
пе ре бі гу по дій з ре а лі за ції ре форм у сфе рі ос ві ти, ро зу мін ня не роз рив но го зв’яз ку
люд сько го по тен ці а лу з ос ві тою, ус ві дом лен ня еко но міч ної до ціль нос ті прі о ри те ту
ос ві ти се ред ін ших дер жав них зав дань, зда єть ся, ще не ста ло ім пе ра ти вом дер жав ної
со ці аль ної по лі ти ки. 

У цьо му кон тек сті ви да єть ся до ціль ним, по- пер ше, ще раз ак цен ту ва ти ло гі ку
зв’яз ку люд сько го фак то ра з ка те го рі єю ос ві ти, пе ре ду сім, у со ці аль но- е ко но міч ній
пло щи ні, ма ю чи на ува зі стра те гію роз вит ку Ук ра ї ни за ни ніш ніх умов гло ба лі за ції.
І, по- дру ге, на вес ти ре аль ні оцін ки де я ких ас пек тів ос ві ти так, як во ни від би ва ють ся
в уя ві на се лен ня, знан ня чо го мо же до по мог ти тим, хто сьо год ні прий має рі шен ня
що до ор га ні за ції та за без пе чен ня ді яль нос ті з ре а лі за ції прі о ри тет них нап ря мів 
роз вит ку кра ї ни.

Су час ні дос лід жен ня проб ле ми. Су час не ро зу мін ня ро лі люд сько го фак то ра в 
еко но мі ці XXI ст. є ре зуль та том роз вит ку чис лен них кон цеп цій що до ро лі лю ди ни в
со ці аль но- е ко но міч них про це сах. Не вда ю чись до іс то рич но го ана лі зу, вар то об -
межи тись ос нов ною, най більш по ши рен ною ни ні те зою – світ всту пає в епо ху 
пос тін дус трі аль но го (за Д. Бел лом) або ін фор ма цій но го (за І. Ма су дою) сус пільс тва
[4, с. 41–45], де го лов ним дже ре лом еко но міч но го зрос тан ня стає еко но мі ка знань, 
а ви рі шаль ним фак то ром за без пе чен ня доб ро бу ту будь- я кої кра ї ни – на яв ність по -
туж но го люд сько го по тен ці а лу і умов для йо го ефек тив ної ре а лі за ції. Із дос лід жень
про від них віт чиз ня них вче них ос тан ніх ро ків [5; 6; 7] вид но, що пер спек ти ва дов го-
с тро ко во го со ці аль но- е ко но міч но го зрос тан ня Ук ра ї ни за ле жить, пе ре дов сім, від то -
го, чи вдас ться під по ряд ку ва ти внут ріш ні тран сфор ма цій ні про це си, які від бу ва ють -
ся в умо вах зов ніш ньо го впли ву гло ба лі за ції, зав дан ням ви пе ред жа ю чо го роз вит ку
на ін но ва цій ній ос но ві, не роз рив но пов’яза но го з фе но ме ном тре тьо го ти ся чо літ тя –
роз вит ком еко но мі ки знань. Це як раз той ком плекс зав дань, ви рі шен ня яких ли ше  й
мо же за без пе чи ти кон ку рен тос про мож ність кра ї ни у сві то во му роз по ді лі пра ці. І ви -
рі шаль ним фак то ром ус пі ху ці єї ді яль нос ті стає са ме люд ський фак тор. 

Так, док три на дов гос тро ко во го еко но міч но го роз вит ку Ук ра ї ни пос ту лює, що
люд ський фак тор в пос тін дус трі аль но му сус пільс тві ві діг рає пер шо чер го ву роль в
еко но міч но му зрос тан ні [5, с. 39–154] і з роз вит ком і сту пе нем ре а лі за ції люд сько го
по тен ці а лу пря мо пов’яза ний еко но міч ний і со ці аль ний роз ви ток Ук ра ї ни у XXI ст.
[5, с. 42]. На го ло шу єть ся, що по чи на ю чи з ос тан ньої тре ти ни XX ст. го лов ни ми дже -
ре ла ми під ви щен ня про дук тив нос ті й кон ку рен тос про мож нос ті ста ють знан ня, ін -
фор ма ція, ін фор ма цій ні тех но ло гії [5, с. 24]. Люд ський фак тор у XXI ст. в усьо му
сві ті стає ви рі шаль ним дже ре лом під ви щен ня ефек тив нос ті сус піль но го ви роб ниц -
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тва, на бу ва ю чи якос ті люд сько го ка пі та лу [5, с. 135]. Від по від но по лі ти ка роз вит ку
має пе ред ба ча ти адек ват ні ор га ні за цій ні фор ми і ме то ди, зок ре ма, фор му ван ня і роз -
ви ток ви со коп ро фе сій ної ро бо чої си ли [5, с. 79].

Ра зом з тим, упер ше в іс то рії людс тва в XXI ст. тру до вий по тен ці ал роз вит ку 
бу де об ме же ним (що по си лю ва ти ме бо роть бу за ви ко рис тан ня тру до вих ре сур сів) 
[5, с. 87]. Особ ли во Єв ро пи (зок ре ма, й Ук ра ї ни) сто су єть ся те, що в наш час тру -
дові ре сур си як чинник еко но міч но го зрос тан ня ста ють об ме же ними, а кон ку рен то-
с про мож ність дер жа ви та її міс це в між на род но му роз по ді лі пра ці де да лі біль ше 
за ле жа ти муть від рів ня роз вит ку люд сько го по тен ці а лу. 

Люд ський фак тор по сі дає од не з чіль них місць і на рів ні кон кре ти за ції док три -
наль них по ло жень сто сов но од ні єї з най важ ли ві ших проб лем, які ма ють бу ти
розв’яза ні в Ук ра ї ні тран сфор ма цій но го пе рі о ду, – за без пе чен ня пе ре ду мов для ста -
ло го еко но міч но го зрос тан ня на дов гос тро ко вий пе рі од. Так, у пе ре лі ку го лов них
чин ни ків еко но міч но го зрос тан ня, виз на них су час ною еко но міч ною на у кою (ін вес -
ти ції в ос нов ний ка пі тал, під ви щен ня про дук тив нос ті за ра ху нок впро вад жен ня ін -
но ва цій на у ко во- тех ніч но го прог ре су, удос ко на лен ня струк ту ри мак ро е ко но міч них
про пор цій, інс ти ту ціональ не за без пе чен ня то що), на во дить ся зрос тан ня кіль кос ті та
якос ті тру до вих ре сур сів, тоб то ін вес ти ції в люд ський ка пі тал [8, с. 419]. Важ ли вість
по си лен ня люд сько го ка пі та лу сто сов но знач ної кіль кос ті на се лен ня зу мов ле на, 
ок рім ін шо го, ще й тим, що та ке по си лен ня не тіль ки са мо по со бі є фак то ром еко но -
міч но го зрос тан ня, а ще й спри яє змен шен ню еко но міч ної та со ці о куль тур ної не рів -
нос ті. А як раз проб ле ма не рів нос ті ни ні є од ні єю з на йак ту аль ні ших для Ук ра ї ни –
за де я ки ми оцін ка ми різ ни ця до хо дів 10% най за мож ні ших груп на се лен ня 
від нос но 10% най бід ні ших верств ся гає 12–15 ра зів [8, с. 422–423].

Ін вес ти ції в люд ський фак тор та кож мо жуть ви я ви тись пер спек тив ним шля хом
по до лан ня не га тив них со ці аль но- е ко но міч них нас лід ків тран сфор ма ції, які від чу ли
біль шість гро ма дян Ук ра ї ни. Струк ту ра рин ко во го тран сфор му ван ня, яке ни ні пе ре -
жи ває Ук ра ї на, вклю чає три ос нов ні тран сфор ма цій ні по то ки – пер віс но го наг ро -
мад жен ня ка пі та лу, пе рес трук ту ру ван ня еко но мі ки та її со ці а лі за ції. І са ме ос тан ній
(со ці а лі за ція) пок ли ка ний пом’як ши ти со ці аль не нап ру жен ня, по род же не дво ма по -
пе ред ні ми [8, с. 44]. А виз на ча єть ся со ці а лі за ція еко но мі ки як не од мін на ри са пос -
тін дус трі аль но го сус пільс тва, ко ли знач но під ви щу єть ся роль са мої лю ди ни, її знань
і мож ли вос тей у про це сі ви роб ниц тва. Це об’єк тив но зу мов ле не яви ще, іс то рич но
за ко рі не не у про це сі роз вит ку ви роб ниц тва, яке по чи на ю чи з дру гої тре ти ни XX ст.
пос ту по во на бу ва ло та ко го ха рак те ру, за яко го ква лі фі ка ція, здіб нос ті, куль тур ний
рі вень пра ців ни ка ста ва ли виз на чаль ним фак то ром еко но міч но го зрос тан ня. Від тоді
ста ло зро зу мі лим, що стра те гіч ний ус піх у кон ку рен ції пот ре бує вкла дан ня кош тів у
люд ський ка пі тал [8, с. 42].

Дос лід жен ня гло баль них сві то вих тен ден цій та їх впли ву на еко но мі ку Ук ра ї ни
та кож до во дять, що проб ле ма люд сько го фак то ра на бу ває не а би я ко го зна чен ня й у
кон тек сті вик ли ків гло ба лі за ції [8, с. 428–456]. І не тіль ки то му, що люд ський фак -
тор є час ти ною про дук тив них сил (фор ма лі зо ва ний сис тем ний по каз ник кон ку рен -
то-спро мож нос ті кра ї ни вклю чає у чис ло 8 аг ре го ва них чин ни ків та кий, як тру до ві
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ре сур си [8, с. 450]). Йдеть ся про шир ше ро зу мін ня, ко ли над зви чай но важ ли вим
фак то ром галь му ван ня еко но міч но го роз вит ку ста ють ва ди тран сфор ма ції як внут -
ріш ньої, так і зов ніш ньої по лі ти ки еко но міч но го зрос тан ня че рез рівень і стан та ких
чинників, як ком пе тен тність, сві до мість, про фе сі о на лізм, осо бис тий ін те рес пра -
цівни ків, при чет них до фор му ван ня, прий нят тя та ре а лі за ції уп рав лін ських рі шень
[8, с. 452–453]. На то мість, по си лен ня люд сько го ка пі та лу (що вклю чає не ли ше ос -
ві ту і про фе сій ну під го тов ку, а й під ви щен ня за галь но куль тур но го рів ня, роз ви ток
ду хов нос ті й сві до мос ті то що) в пер спек ти ві мо же як що не усу ну ти, то при най мні
пом’як ши ти брак но вої куль ту ри та ети ки гос по да рю ван ня сто сов но ін тег ра ції у сві -
то ву еко но мі ку. Це мо же ста ти ся до сить швид ко (в кон крет но- іс то рич но му ви мі рі)
за ра ху нок дос ту пу до учас ті у прий нят ті рі шень но вих більш під го тов ле них пра -
цівни ків. При  цьо му проб ле ма фор му ван ня но во го кла су ме нед же рів, на дум ку 
фа хів ців, мо же бу ти знач ною мі рою розв’яза на про тя гом жит тя од но го по ко лін ня 
[8, с. 56]. Од но час но мо же ак ти ві зу ва ти ся й ін ший ме ха нізм, який пот ре бує біль ше
ча су: внас лі док збіль шен ня “ка пі та лі за ції” знач ної час ти ни на се лен ня етич но- куль -
тур ни ми й по лі ти ко- де мок ра тич ни ми цін нос тя ми, по си лю ва ти меть ся здат ність 
лю дей кон тро лю ва ти че рез інс ти ту ти гро ма дян сько го сус пільс тва роз роб ку та 
ре а лі за цію гло ба лі за цій но- ін тег ра цій ної еко но міч ної по лі ти ки. 

За га лом, роль люд сько го фак то ра в кон тек сті су час ної кон цеп ції рин ко вої 
тран сфор ма ції роз гля да єть ся знач но шир ше, ніж зву же не ро зу мін ня люд сько го ка -
піта лу в праг ма тич но- ви роб ни чо му ви мі рі як фак то ра за без пе чен ня кон ку рен -
тоспро мож нос ті, під ви щен ня при бут ків то що [8, с. 45–60]. До ціль но ро зу мі ти 
роз ви ток люд сько го ка пі та лу ще й як фак тор спри ян ня ста нов лен ню гро ма дян сько -
го сус пільс тва. А це є не об хід ною стра те гіч ною скла до вою но вої кон цеп ції рин ко вої
тран сфор ма ції та за без пе чен ня ста ло го еко но міч но го роз вит ку Ук ра ї ни [8, с. 58].
Тоб то, са мо ре а лі за ція пра ців ни ка сто сов но пра ці є ли ше час ти ною са мо і ден ти фі -
кації осо бис тос ті. От же, за та ко го пог ля ду ін вес ти ції в люд ський ка пі тал не ли ше
спри я ти муть йо го по си лен ню як та ко го, а й прис ко рю ва ти муть фор му ван ня гро ма -
дян сько го сус пільс тва.

У кон тек сті поєднан ня зав дань еко но міч но го роз вит ку з цін нос тя ми де мок ра тії
(за без пе чен ня гід но го доб ро бу ту і умов для роз вит ку ба га тьох, а не ли ше “об ра них”)
за галь нос ві то во го виз нан ня на бу ла кон цеп ція люд сько го роз вит ку (або в більш
адек ват но му пе рек ла ді з анг лій ської – роз вит ку люд сько го по тен ці а лу). Ко рот ко во -
на по ля гає в то му, що доб ро бут виз на ча єть ся мож ли віс тю лю ди ни вес ти жит тя, яке
во на вва жає гід ним, а не ли ше ве ли чи ною до хо ду (ос тан ній роз гля да-
ється не як ме та, а за сіб роз ши рен ня люд сько го ви бо ру що до фор му ван ня та ко го
спо со бу жит тя, який лю ди на вва жає най більш від по від ним її ро зу мін ню і пот ре бам,
у то му чис лі що до от ри ман ня ос ві ти, мож ли вос тей три ва ло го і здо ро во го жит тя 
то що) [5, с. 221–222].

Усе ви ще вик ла де не без пе реч но до во дить, що зай ня ти прис той не міс це у сві то -
вому роз по ді лі пра ці і ут ри му ва ти йо го в дов гос тро ко во му ви мі рі за умов гло ба лі за -
ції змо жуть ли ше ті кра ї ни, які ре а лі зо ву ва ти муть по лі ти ку мак си маль но го сти -
мулю ван ня про це сів від тво рен ня і наг ро мад жен ня якіс но го люд сько го ка пі та лу,
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ство рен ня спри ят ли вих умов для йо го ре а лі за ції у влас ній кра ї ні. Ін ша по лі ти ка, 
не об ме же но орі єн то ва на на тра ди цій ні лі бе раль ні цін нос ті “від кри то го рин ку”, особ -
ли во бу ду чи зас то со ва на в пе рі од сус піль но- е ко но міч ної тран сфор ма ції, який пе ре -
жи ва ють біль шість пос тра дян ських кра їн, ве де в дов гос тро ко вій пер спек ти ві 
(і це вже оче вид но із ни ніш ньої прак ти ки сус піль но- е ко но міч но го жит тя Ук ра ї ни) 
до на бут тя кра ї ною ро лі ре сур сно го до но ра (як си ро ви ни, так і ро бо чої си ли) роз -
вину тих кра їн, ство рен ня на її те ри то рії зон еко ло гіч ної не без пе ки, “са ні тар них 
кор до нів” не ба жа ної міг ра ції, за га лом втра ти еко но міч но го по тен ці а лу, по лі тич ної
суб’єкт нос ті, а зго дом і на ці о наль но- куль тур ної іден тич нос ті. 

Зви чай но, ос тан ній сце на рій ні як не від по ві дає ці лям де мок ра тич но го ви бо ру,
зроб ле но го Ук ра ї ною. Ад же по бу до ва де мок ра тич ної дер жа ви пе ред ба чає за без пе -
чен ня гро ма дя нам мак си маль но мож ли вих на кон крет но- іс то рич но му ета пі рів ня
доб ро бу ту (здо ров’я, без пе ки, ма те рі аль но го за без пе чен ня то що) і умов для роз вит -
ку та са мо ре а лі за ції (ви хо ван ня, нав чан ня, ос ві ти, про фе сій ної під го тов ки, про -
дуктив ної зай ня тос ті то що). Але в си лу ві до мих іс то рич них при чин Ук ра ї на за -
пізнила ся з розбу до вою де мок ра тії що най мен ше на сім де ся ти літь від нос но роз ви -
нутих кра їн і внас лі док ли ше од но го цьо го фак то ра опи ни ла ся се ред дер жав, які 
від ста ли від сві то вих лі де рів еко но мі ки і со ці аль них стан дар тів. (Крім то го, ма ли
міс це іс тот ні по мил ки пер шо го тран сфор ма цій но го де ся ти літ тя, зу мов ле ні ха о тич -
ним впро вад жен ням лі бе раль ної док три ни ор то док саль но го ти пу, очі ку ван ня від
якої не вип рав да ли ся на леж ною мі рою [5, с. 221–222].) Те пер од на з ва го мих пе реш -
код про ри ву в гру пу роз ви не них кра їн по ля гає в то му, що, не встиг ши по бу ду ва ти
пов но цін ну рин ко ву еко но мі ку тра ди цій но го ін дус трі аль но го сус пільс тва, Ук ра ї на
має ви бо рю ва ти своє міс це се ред дер жав, які вже кон ку ру ють за ге о е ко но міч не й 
ге о по лі тич не лі дерс тво за со ба ми, ха рак тер ни ми для пос тін дус трі аль но го (ін фор -
мацій но го) сус пільс тва. Це прин ци по во но ва си ту а ція, в якій по до ла ти від ста ван ня
ме то да ми, при та ман ни ми еко но мі ці ін дус трі аль но го сус пільс тва, нав ряд чи мож ли -
во. За ни ніш ніх умов по бу до ва в Ук ра ї ні дій сно не за леж ної де мок ра тич ної дер жа ви,
спро мож ної за без печи ти ста ле еко но міч не зрос тан ня і ре а лі зу ва ти со ці аль ні зо -
бов’язан ня пе ред гро ма дя на ми, мож ли ва ли ше на ос но ві ви пе ред жа ю чо го роз вит ку
на ін но ва цій ній ос нові, здат но го за без пе чи ти на леж ний рі вень кон ку рен тос про мож -
нос ті у сві то во му роз по ді лі пра ці. І клю чем до ус пі ху в цьо му про це сі є са ме люд -
ський фак тор, який влас не й зу мов лює ха рак тер пе ре бі гу тран сфор ма цій них по дій у
по лі тич ній, еко номіч ній, со ці аль ній та куль тур ній сфе рах жит тя ук ра їн сько го сус -
пільс тва. 

Ра зом з тим, щоб бу ду ва ти прак тич ну со ці аль но- е ко но міч ну дер жав ну по лі ти ку
спри ян ня роз вит ку люд сько го фак то ра, слід чіт ко зо се ре ди ти зу сил ля на йо го ос нов -
них ха рак те рис ти ках. Ад же ко ло по нять і ка те го рій, яки ми фа хів ці опе ру ють для
дос лід жен ня різ них сто рін люд сько го фак то ра в кон тек сті со ці аль но- е ко но міч но го
роз вит ку, до сить ши ро ке. Ок рім зга да них ви ще (люд ський по тен ці ал, люд ський ка -
пі тал, ро бо ча си ла, тру до вий по тен ці ал, тру до ві ре сур си, люд ський роз ви ток або роз -
ви ток люд сько го по тен ці а лу), це й та кі, як тру до вий ка пі тал, ін те лек ту аль ний 
ка пі тал, ін но ва цій ний ін те лек ту аль ний ка пі тал, пра цез дат ність, ін те лек ту аль ний
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тру до вий по тен ці ал то що. На ве де ні по нят тя ін ко ли не од на ко во трак ту ють ся різ ни -
ми дос лід ни ка ми, до сить час то різ ні ка те го рії опи су ють ся од на ко ви ми ха рак те рис -
ти ка ми. А ви роб лен ня дер жав ної по лі ти ки пот ре бує зо се ред жен ня на го лов них ка те -
го рі ях, на які мож на впли ва ти прак тич ни ми за хо да ми.

З цих мір ку вань най більш пер спек тив ним під хо дом уяв ля єть ся той, який ґрун -
ту єть ся на кон цеп ції люд сько го ка пі та лу. Ос тан ній – це су куп ність на бу тих знань,
на ви чок, умінь, дос ві ду, жит тє вої муд рос ті, норм і цін нос тей, яка під ви щує шан си ін -
ди ві да на рин ку пра ці, ви ра же ні у роз мі рі су куп ної зар плат ні і умов пра ці. По нят тя
люд сько го ка пі та лу вклю чає здо ров’я та мож ли вос ті тру до вої мо біль нос ті, а од ним з
ос нов них йо го про я вів є фор маль на і не фор маль на ос ві та [9, с. 406]. Крім то го, люд -
ський ка пі тал мо же роз гля да ти ся в ме жах кон цеп ції ін те лек ту аль но го ка пі та лу (ін -
те лек ту аль ний ка пі тал – не ма те рі аль ні ак ти ви ор га ні за ції, які вклю ча ють чо ти ри
скла до ві: рин ко ві, люд ські, інф рас трук тур ні ак ти ви та ін те лек ту аль ну влас ність як
ак тив. Люд ські ак ти ви у скла ді ін те лек ту аль но го ка пі та лу – це су куп ність ко лек тив -
них знань, твор чих здіб нос тей, лі дер ських якос тей, під при єм ниць ких та уп рав лін -
ських на ви чок спів ро біт ни ків, їх умін ня розв’язу ва ти проб ле ми, вклю ча ю чи по ве -
дін ку в різ них си ту а ці ях – стре су, ко ман дної ро бо ти то що [10, с. 31, 34]). За та ко го
під хо ду люд ський ка пі тал виз на ча єть ся як здат ність про по ну ва ти незвичайні рі шен -
ня, дже ре ло онов лен ня та прог ре су, го лов не приз на чен ня яко го – ство рен ня і
поширен ня ін но ва цій [13, с. 192].

Ана ліз дос лід жень люд сько го ка пі та лу по ка зує, що це по нят тя не роз рив но
пов’яза но з ка те го рі єю люд сько го роз вит ку (роз вит ку люд сько го по тен ці а лу), який
у най більш за галь но му виг ля ді ха рак те ри зу єть ся ін тег раль ним по каз ни ком (ін дек -
сом роз вит ку люд сько го по тен ці а лу), що міс тить три скла до ві: дов го літ тя, ос ві -
ченість, рі вень жит тя [12, с. 217, 219]. 

От же, су час ний пог ляд на роль люд сько го фак то ра в со ці аль но- е ко но міч но му
роз вит ку дає всі під ста ви ха рак те ри зу ва ти йо го роль в еко но мі ці ти ми по каз ни ка ми,
які сто су ють ся люд сько го роз вит ку. Це мір ку ван ня ґрун ту єть ся на дум ці ря ду фа -
хів ців що до то го, що най більш по пу ляр ні по яс нен ня ро лі люд сько го фак то ра в еко -
но мі ці пов’яза ні з те о рі єю люд сько го ка пі та лу, а най більш при ваб ли вою з но вих те -
о ре тич них те чій, сфор мо ва них на цій ос но ві, ста ла кон цеп ція люд сько го по тен ці а лу
(по тен ці а лу люд сько го роз вит ку) [13]. Зв’язок між ци ми ка те го рі я ми по яс ню єть ся
так: люд ський ка пі тал по хо дить від по тен ці а лу люд сько го роз вит ку і стає дій сно ка -
пі та лом ли ше то ді, ко ли цей по тен ці ал ре а лі зу єть ся. А уза галь ню ю чи ми по каз ни ка -
ми якос ті люд сько го роз вит ку, як уже зга ду ва ло ся ви ще, прий ня то вва жа ти ос ві ту,
здо ров’я і рі вень жит тя. У цьо му зв’яз ку да лі на ве де но ма те рі а ли со ці о ло гіч них 
опи ту вань на се лен ня що до де я ких ас пек тів проб ле ми ос ві ти.

Ор га ні за ція і ме то ди ка дос лід жен ня. Ем пі рич ною ос но вою дос лід жень бу ли ре -
зуль та ти се рії со ці о ло гіч них опи ту вань, ви ко на них про тя гом 2001–2005 рр. Цен -
тром “Со ці аль ний мо ні то ринг”, Ук ра їн ським інс ти ту том со ці аль них дос лід жень та
Дер жав ною ус та но вою “Інс ти тут еко но мі ки та прог но зу ван ня НАН Ук ра ї ни” в кон -
тек сті вив чен ня люд сько го ка пі та лу кра ї ни. Усі опи ту ван ня про во ди ли ся в міс тах і
се лах усіх об лас тей Ук ра ї ни, в АР Крим та м. Ки є ві ме то дом ін ди ві ду аль но го ін -
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терв’ю за міс цем про жи ван ня рес пон ден та ("віч- на- віч”); усі ви бір ко ві су куп нос ті
бу ли реп ре зен та тив ни ми за ос нов ни ми со ці аль но- де мог ра фіч ни ми оз на ка ми; охоп -
лю ва ли, за леж но від опи ту ван ня, від 2030 до 3057 рес пон ден тів ві ком від 18 ро ків і
стар ше; стан дар тні від хи лен ня при дос то вір них 95% і спів від но шен ні змін них від
0,1:0,9 до 0,5:0,5 ста но ви ли, за леж но від опи ту ван ня, від 1,1–1,83% до 1,33–2,21%. Усі
від сот ко ві ре зуль та ти, на ве де ні в таб ли цях, ок руг ля ли ся до ці лих чи сел. Се ред ні ба -
ли ок руг ля ли ся до пер шо го зна ка піс ля ко ми.

Ма те рі а ли дос лід жен ня. Струк ту ра ана лі зу ду мок на се лен ня що до на ве де них 
ас пек тів ос ві ти в да но му дос лід жен ні охоп лює та кі скла до ві, як мен таль ні прі о ри те -
ти в сис те мі цін нос тей що до важ ли вос ті ос ві ти; са мо о цін ки на се лен ням на яв но го
рів ня влас ної ос ві ти; на мі ри що до ді яль нос ті з під ви щен ня рів ня ос ві ти на май бут -
нє; на яв ні мож ли вос ті от ри ма ти якіс ні пос лу ги в чин ній сис те мі ос ві ти, тен ден ції
змін, які, за оцін ка ми на се лен ня, від бу ва ють ся в сис те мі ос ві ти; гро мад ська дум ка,
сфор мо ва на на цей час що до дот ри ман ня прав лю ди ни на ос ві ту в Ук ра ї ні.

Ус ві дом лен ня цін нос ті ос ві ти. Як вид но з таб ли ці 1, цін ність ос ві ти в сис те мі
мен таль них цін нос тей є без пе реч но прі о ри тет ною ли ше для 40% на се лен ня. 

Таб ли ця 1
Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня “Нас кіль ки важ ли вим для Вас є під ви щен -

ня сво го та сво їх ді тей ос віт ньо го рів ня?” (тер мін опи ту ван ня – бе ре зень 2005

р.2), %

Нав ряд чи це від по ві дає пот ре бам роз вит ку кра ї ни в су час но му сві ті, де го лов -
ним ва же лем ус пі ху є еко но мі ка знань. Хо ча, як що взя ти до ува ги, що чи сель ність
опи та них, які вва жа ють, що під ви щен ня сво го та сво їх ді тей ос віт ньо го рів ня для них
ду же важ ли во і, ско рі ше, важ ли во, ра зом ста но вить близь ко трьох чвер тей на се лен -
ня, то ді на ве де ні да ні справ ля ють більш оп ти міс тич не вра жен ня. 

Крім то го, без пе реч ним по зи ти вом є те, що в гро мад ській дум ці де да лі біль ше
від бу ва єть ся ус ві дом лен ня тіс но го зв’яз ку між ос ві тою і до хо да ми (див. табл. 2). 

Так, про тя гом 2001–2004 рр. чи сель ність тих, хто був пов ніс тю зго ден з тим, що
ви ща ос ві та і ви со ка ква лі фі ка ція без по се ред ньо пов’яза ні з мож ли вос тя ми знай ти
гід ну ро бо ту, не у хиль но збіль шу ва ла ся і зрос ла май же вдві чі. А ра зом з ти ми, хто,
ско рі ше, зго ден з та кою те зою, чи сель ність позитивно на лаш то ва ної ка те го рії на се -
лен ня уже пе ре вишує 60%. Зро зу мі ло, що це ві доб ра жен ня не яко їсь мод ної те чії або

2 Опитування “Морально-етичні імперативи та розважально-рекреаційна сфера в сучасному
українському суспільстві” проведене в березні 2005 р.
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про па ган ди ос ві ти в ці ро ки (чо го не спос те рі га ло ся), а чіт ке від дзер ка лен ня ре а лій
рин ку пра ці. Хо ча важ ко су ди ти, чи це яви ще зу мов ле не тен ден ці я ми віт чиз ня но го
рин ку пра ці, чи це вплив за галь нос ві то вих тен ден цій, які фор му ють спо ді ван ня пев -
ної час ти ни на се лен ня що до на бут тя на леж но го рів ня кон ку рен тос про мож нос ті для
ро бо ти по за ме жа ми Бать ків щи ни. У будь- я ко му ра зі та ка під ба дьо рю ю ча ди на мі ка
гро мад ської дум ки дає під ста ви спо ді ва ти ся на те, що шан си на роз ви ток еко но мі ки
знань у кра ї ні не втра че ні і, як що по пит і оп ла та пра ці на віт чиз ня но му рин ку пра ці
да лі роз ви ва ти муть ся в нап ря мі сві то вих тен ден цій, про рив в ін фор ма цій не сус -
пільс тво в пер спек ти ві мо же бу ти ре аль ним. 

Ра зом з тим, пам’ята ю чи, що ос ві та виз на ча єть ся як най важ ли ві ша скла до ва
люд сько го ка пі та лу, а в сис те мі мен таль них цін нос тей біль ш як для чвер ті на се лен -
ня во на не є без пе реч ним прі о ри те том, мож на при пус ти ти, що жи те лі Ук ра ї ни ще не
нас тіль ки ви мог ли ві до сво го ос віт ньо го рів ня, як це бу ло б ба жа но з ог ля ду на на -
галь ні пот ре би еко но мі ки що до не об хід нос ті про ри ву в чис ло роз ви ну тих кра їн зав -
дя ки ви пе ред жа ю чо му, по рів ня но з ни ми, со ці аль но- е ко но міч но му роз вит ку на ін -
но ва цій ній ос но ві. Це мір ку ван ня, до пев ної мі ри, під твер джу єть ся не вель ми кри -
тич ни ми са мо о цін ка ми на яв но го ос віт ньо го рів ня.

Са мо о цін ка рів ня ос ві ти. У чер вні 2002 р.6 ра зом 58% рес пон ден тів по ві до ми ли, що
пов ніс тю за до во ле ні і, ско рі ше, за до во ле ні сво їм рів нем ос ві ти (табл. 3). Ли ше тре ти на
на се лен ня дот ри му ва ла ся ін ших ду мок, і це ви да єть ся не ду же по зи тив ним яви щем.

Ад же з ог ля ду на ту обс та ви ну, що чим біль ше ос ві че на лю ди на, тим біль ше во -
на від чу ває нес та чу но вих знань (що особ ли во ак ту аль но для ін фор ма цій них сус -
пільств), на ве де ні са мо о цін ки ви да ють ся де що зай ве оп ти міс тич ни ми. Над мір на 
за до во ле ність на яв ним ос віт нім рів нем мо же ви я ви тись пев ним галь мом що до по -

Таб ли ця 2
Роз по діл ду мок що до твер джен ня “На яв ність ви щої ос ві ти та ви со кої ква лі фі ка ції

сьо год ні за без пе чу ють мож ли вість знай ти гід ну ро бо ту", %

3 Опитування “Ваша думка” проведене в червні 2001 р.
4 Опитування “Індекс людського розвитку: Україна” проведене в листопаді 2002 р.
5 Опитування громадської думки населення України проведене в лютому 2004 р.
6 Опитування “Ваша думка” проведене в червні 2002 р.
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даль ших пер спек тив фор му ван ня і ре а лі за ції по туж но го люд сько го по тен ці а лу. 
У кон тек сті ос тан ньо го мір ку ван ня не див но, що на мі ри що до під ви щен ня рів ня

ос ві ти ма є мен ше чвер ті на се лен ня (див. табл. 4).
Таб ли ця 4

Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня “Чи пла ну є те Ви в най ближ чі 10 ро ків під -
ви щи ти рі вень ос ві ти?", %

І особ ли во неп ри єм не те, що від май же од ні єї п’ятої до близь ко чвер ті на се лен ня
вза га лі вва жає, що їх не сто су єть ся проб ле ма під ви щен ня ос ві ти. Це не уз год жу єть -
ся з ві до мим прин ци пом “ос ві ти про тя гом всьо го жит тя”, куль ти во ва ним у кра ї нах з
по туж ною еко но мі кою. Брак ба жан ня пос тій но ді я ти в нап ря мі під ви щен ня ос віт -
ньо го рів ня мо же галь му ва ти про це си фор му ван ня і ре а лі за ції люд сько го по тен ці а -
лу Ук ра ї ни. Щоп рав да, слід від мі ти ти, що нез нач на кіль кість ба жа ю чих під ви щи ти
свій ос віт ній рі вень мо же бу ти ще й пов’яза на з не ви со ки ми оцін ка ми на се лен ням
якос ті ос віт ніх пос луг, які про по нує чин на сис те ма ос ві ти в Ук ра ї ні.

Оцін ка на се лен ням чин ної сис те ми ос ві ти. Як вид но з таб ли ці 5, чи сель ність 
на се лен ня, яке про тя гом 2002–2005 рр. сто сов но будь- я ко го ос віт ньо го рів ня по зи -
тив но оці ню ва ло якість ос віт ніх пос луг, ко ли ва ло ся в ме жах 37–47%. А приб лиз но
стіль ки ж опи та них (38–50%) дот ри му ва ли ся про ти леж них оці нок. Крім то го, при -
вер тає ува гу тен ден ція по гір шен ня оці нок ви щої ос ві ти в ча со вій ди на мі ці. 

Ця тен ден ція особ ли во від чут на за да ни ми оці ню ван ня на се лен ням тих змін які
ста ли ся в сис те ми ос ві ти за ча си не за леж нос ті (див. табл. 6). Як що 2002 р. знач не по -
гір шен ня заз на ча ли 9% рес пон ден тів, то 2004 р. їх бу ло вже 11%. До того ж, за ці єї
пос та нов ки за пи тан ня з’ясу ва ло ся, що заз на че на не га тив на тен ден ція сто су єть ся не
ли ше ви щої, а й шкіль ної ос ві ти. Утім го лов не, що має най біль ше хви лю ва ти сус -
пільс тво, – це вель ми сут тє ве пе ре ва жан ня не га тив них оці нок над по зи тив ни ми, 
ко ли йдеть ся про змі ни в ос ві ті за ос тан ні пів то ра де ся ти літ тя. Так, як що по рів ня ти

Таб ли ця 3
Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня “Якою мі рою Ви  за до во ле ні сво їм рів нем ос ві ти?”

(тер мін опи ту ван ня – чер вень 2002 р.), %
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Таб ли ця 5
Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня “Як би Ви оці ни ли якість та ких ос віт ніх пос -

луг, що на да ють ся на се лен ню Ук ра ї ни?", %

Таб ли ця 6
Оцін ка змін, які від бу ли ся в сис те мі ос ві ти в Ук ра ї ні з 1991 р., %
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ре зуль та ти до да ван ня кіль кос ті опи та них, які вис ло ви ли пе ре важ но і, ско рі ше, по зи -
тив ні оцін ки (від 6 до 10 ба лів) що до різ них рів нів ос ві ти в різ ні ро ки, з ре зуль та та -
ми до да ван ня кіль кос ті опи та них, які вис ло ви ли пе ре важ но і, ско рі ше, не га тив ні
оцін ки (від 1 до 5 ба лів), то спів від но шен ня ха рак те ри зу ва ти муть ся такими
показниками: 25:65 (що до змін у шкіль ній ос ві ті за ста ном на 2002 р.); 20:67 (що до
змін у шкіль ній ос ві ті за ста ном на 2004 р.); 28:55 (що до змін у ви щій ос ві ті за ста -
ном на 2002 р.); 22:61 (що до змін у ви щій ос ві ті за ста ном на 2004 р.).

Тоб то, від біль ш як по ло ви ни до біль ше двох тре тин на се лен ня не га тив но оці -
нюють змі ни, що ста ли ся, і ця чи сель ність має тен ден цію до збіль шен ня з ча сом. На -
то мість про ти леж ної по зи ції дот ри му ють ся ли ше від од ні єї п’ятої до мен ше тре ти ни
опи та них, і їх чи сель ність з ча сом ще змен шу єть ся. Зви чай но, та кі да ні мож на роз ці -
ню ва ти як вель ми не без печ ний сиг нал з ог ля ду на зна чи мість шкіль ної та ви щої 
ос ві ти для під го тов ки ви со кок ва лі фі ко ва них фа хів ців, здат них про дук тив но пра цю -
ва ти в га лу зях ви со ких тех но ло гій.

Гро мад ська дум ка що до дот ри ман ня прав лю ди ни на ос ві ту, сфор мо ва на в 
Ук ра ї ні. З таб ли ці 7 вид но, що чи сель ність тих, хто вва жає, що в Ук ра ї ні за без пе че -
но дот ри ман ня прав лю ди ни на ос ві ту, не пе ре вищує 5–7%. А ра зом з ти ми, хто 
схи ля єть ся до, ско рі ше, по зи тив ної оцін ки, кіль кість рес пон ден тів- оп ти міс тів
перебуває в ме жах від тро хи біль ше чвер ті до тро хи біль ше тре ти ни на се лен ня. 

Таб ли ця 7
Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня “Як Ви ду ма є те, чи за без пе че но в Ук ра ї ні 

дот ри ман ня прав лю ди ни на ос ві ту?", %

Пе ре важ на ж біль шість гро ма дян (до двох тре тин) вва жа ють, що дот ри ман ня
прав лю ди ни на ос ві ту в Ук ра ї ні не за без пе че но або, ско рі ше, не за без пе че но. Та кий
роз по діл ду мок нав ряд чи мо же за до воль ни ти ук ра їн ське сус пільс тво як з пог ля ду
за галь но гу ма ні тар них люд ських цін нос тей (по бу до ви со ці аль ної, пра во вої дер жа -
ви), так і з більш праг ма тич них мір ку вань еко но міч ної до ціль нос ті як умо ви по даль -
шо го роз вит ку кра ї ни, а не пе рет во рен ня її на дже ре ло ре сур сів, у то му чис лі й люд -
ських, для більш роз ви ну тих кра їн. Пев ною мі рою ком пен сує від чут тя не за до во лен -
ня от ри ма ни ми ре зуль та та ми збіль шен ня в ди на мі ці 2002–2005 рр. на 9% кіль кос ті
тих, хто вва жає, що їх ні пра ва, ско рі ше, дот ри ма ні, ніж навпаки, але су ди ти про 

8 Опитування “Моніторинг громадської думки населення України” проведене в грудні, 2005 р.
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на яв ність ста лої по зи тив ної тен ден ції по ки що за ра но з при чи ни од но час но го 
збіль шен ня на 4% тих, хто від по вів “Ско рі ше, ні, ніж так”.

На ве де ні дум ки на се лен ня да ють під ста ви для пев них вис нов ків у кон тек сті оці -
ню ван ня та кої скла до вої по тен ці а лу люд сько го роз вит ку в Ук ра ї ні, як ос ві та:

1. Цін ність ос ві ти ус ві дом лю ють як ду же важ ли ву ли ше 40% на се лен ня, і це не
від по ві дає пот ре бам сьо го ден ня що до фор му ван ня ви со ко я кіс но го люд сько го ка пі -
та лу в умо вах бур хли во го роз вит ку еко но мі ки знань. Але, в той же час біль ше тре ти -
ни опи та них вва жа ють під ви щен ня ос віт ньо го рів ня, ско рі ше, важ ли вим, ніж 
нав па ки, і це по ка зує, що разом близь ко трьох чвер тей на се лен ня в прин ци пі го то ві
при ді ля ти на леж ну ува гу цій скла до вій люд сько го роз вит ку, як що ма ти муть для
цьо го спри ят ли ві умо ви. Про іс ну ван ня ще од ні єї спри ят ли вої пе ре ду мо ви для пот -
ріб но го Ук ра ї ні про ри ву в ін фор ма цій не сус пільс тво свід чить чіт ка тен ден ція, ха -
рак тер на для роз ви ну тих кра їн: в гро мад ській дум ці де да лі біль ше ут вер джу єть ся
ро зу мін ня за леж нос ті між якіс тю ос ві ти і ве ли чи ною за ро біт ку (чи сель ність по зи -
тив но на лаш то ва но го про шар ку на се лен ня пе ре вищує 60%). 

2. Са мо о цін ки май же 60% на се лен ня що до на яв но го рів ня ос ві ти до сить ви со кі і
ли ше тре ти на опи та них не вис лов лю ють за до во лен ня ці єю скла до вою люд сько го роз -
вит ку. Та кий роз по діл ду мок вар то сприй ма ти зас те реж ли во, ад же над мір на за до во ле -
ність на яв ним ос віт нім рів нем мо же ста ти чин ни ком галь му ван ня про це су по даль шо -
го фор му ван ня і ре а лі за ції люд сько го по тен ці а лу кра ї ни. Про імо вір ність та ко го пе ре -
бі гу по дій свід чить нез нач на кіль кість (мен ше чвер ті на се лен ня) тих, хто пла нує в май -
бут ньо му здій сни ти якісь за хо ди що до підвищен ня сво го ос віт ньо го рів ня, а приб лиз -
но від од ні єї п’ятої до чвер ті опи та них вза га лі вва жа ють, що ця проб ле ма їх не сто су -
єть ся. У кон тек сті не об хід нос ті ос ві ти про тя гом жит тя, ха рак тер ної для кра їн –  лі де -
рів со ці аль но- е ко но міч но го роз вит ку, брак уст рем лін ня до на бут тя но вих знань не від -
по ві дає пот ре бам по си лен ня люд сько го ка пі та лу ук ра їн сько го сус пільс тва.

3. Далеко не пов ніс тю від по ві дає цим пот ре бам і якість пос луг, що на да ють ся
чин ною сис те мою ос ві ти. Ли ше від приб лиз но тре ти ни до по ло ви ни на се лен ня по -
зитив но оці ню ють заз на че ні пос лу ги, а майже стіль ки ж опи та них дот ри му ють ся
про ти леж ної дум ки. Крім то го, від зна ча єть ся тен ден ція по гір шен ня оці нок якос ті
ос ві ти з ча сом. І як що про тя гом перших ро ків тре тьо го ти ся чо літ тя ця тен ден ція
прос те жу єть ся до сить нез нач ною мірою, то ко ли йдеть ся про змі ни, які ста ли ся в
сис те мі ос ві ти в ці ло му за ча си дер жав ної не за леж нос ті Ук ра ї ни, не га тив ні оцін ки
вель ми сут тє во пе ре ва жа ють по зи тив ні. (Від біль ше по ло ви ни до біль ше двох тре -
тин на се лен ня не га тив но оці нює заз на че ні змі ни, і ця чи сель ність з ча сом має тен -
ден цію до збіль шен ня. На то мість про ти леж ної дум ки дот ри му ють ся ли ше від од ні єї
п’ятої до мен ше тре ти ни опи та них, і їх чи сель ність з ча сом ще змен шу єть ся.) Ці тен -
ден ції сто су єть ся всіх рів нів ос ві ти, що є яв ним сиг на лом іс ну ван ня сус піль ної не -
без пе ки сто сов но сфе ри ос ві ти як скла до вої люд сько го роз вит ку з ог ля ду на її зна -
чи мість для під го тов ки ви со кок ва лі фі ко ва них фа хів ців, здат них про дук тив но пра -
цю ва ти в га лузях ви со ких тех но ло гій.

4. Імо вір но, що сприй нят тя ве ли кою кіль кіс тю чле нів сус пільс тва чин ної сис те -
ми ос ві ти як та кої, що ха рак те ри зу єть ся іс ну ван ням знач них не до лі ків, ста ло од ним
з най більш впли во вих фак то рів фор му ван ня гро мад ської дум ки що до дот ри ман ня в



Ук ра ї ні прав лю ди ни на ос ві ту. Без зас те реж но вва жа ють, що ці пра ва за без пе че но,
тіль ки до 7% на се лен ня, а ра зом з ти ми, хто схи ля єть ся до, ско рі ше, по зи тив них 
ду мок що до цьо го яви ща, кіль кість по зи тив но на лаш то ва них ста но вить приб лиз но
від чвер ті до тре ти ни опи та них. На то мість пе ре важ на біль шість гро ма дян (до двох
тре тин) вва жає, що дот ри ман ня прав лю ди ни на ос ві ту в Ук ра ї ні не за без пе че но або,
ско рі ше, не за без пе че но. Та кий роз по діл ду мок сиг на лі зує про на галь ну пот ре бу 
по ліп шен ня ста ну справ в ос віт ній сфе рі, зок ре ма в нап ря мах за без пе чен ня мож ли -
вос тей яко мо га шир шо го і, го лов не, рів но го дос ту пу ді тей і мо ло ді до ви со ко я кіс них
ос віт ніх пос луг, а та кож ство рен ня спри ят ли вих умов для ос ві ти про тя гом жит тя 
до рос ло го на се лен ня.
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