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Abstract. The authors study changes of the educational valuational orientations in the
context of the processes of transformation and globalization. Both the position
of education in the hierarchy of world�wide values and  the attention of various
age groups of the population to it are determined. The degree of influence of the
values of education on the life success, labour biography, formation of social com-
petence, and facilities for the innovative development is analyzed. Both the
state’s policy concerning a reformation of the education and the public opinion
as for the efficiency of efforts of the state in the field of education are considered.

Роз ви ток еко но мі ки в май бут ні де ся ти літ тя, на дум ку екс пер тів, бу де виз на ча ти -
ся ре сур са ми, що ма ють два різ них за бар влен ня: “чор ним зо ло том” і “сі рою ре чо ви -
ною”. Ос тан нє оз на чає, що знан ня, ін те лек ту аль ний по тен ці ал лю ди ни та кра ї ни в
ці ло му ста ють но вою фор мою ка пі та лу – ос віт нім ка пі та лом, що виз на ча ти ме 
роз ви ток ті єї чи ін шої на ції в усіх сфе рах її жит тє ді яль нос ті. 

Сьо год ні люд ські ре сур си й ін те лект ста ють на ці о наль ним ба гатс твом і 
фак то ром со ці аль но го прог ре су. Ос ві та як со ці аль ний інс ти тут об’єд нує всі лан ки та
рів ні ба га тог ран ної со ці аль ної сис те ми, в якій фор му єть ся, від нов лю єть ся та вдос ко -
на лю єть ся ін те лек ту аль но� твор чий та про фе сій но� ква лі фі ка цій ний по тен ці ал сус -
пільс тва. Пе ре до ві кра ї ни пов’язу ють по даль ший роз ви ток люд сько го по тен ці а лу з
іде єю без пе рер вної ос ві ти, ефек тив нос ті різ них форм пе ре під го тов ки і під ви щен ня
ква лі фі ка ції пра ців ни ків, по ши рен ням різ но ма ніт них форм нав чан ня то що.

Пи тан ня ро лі та зна чен ня ос ві ти в сис те мі за галь но люд ських цін нос тей, фун кцій
ос ві ти у жит ті, нап ря мів та пер спек тив них шля хів ре фор му ван ня ос віт ньо го 
ком плек су, без пе рер вної ос ві ти то що за ни ніш ніх умов знач но ак ту а лі зу ють ся і є
пред мет ним ко лом со ці о ло гії ос ві ти. А. Ту рен [22; 23] дос лі див вза є мо дію сис те ми
ос ві ти з со ці о куль тур ним се ре до ви щем. Ро сій ські со ці о ло ги М. Бут ке вич, Л. Ко ган,
Ф. Фі лі пов [24], В. Шуб кін, В. Не ча єв [14] дос лі ди ли роль сис те ми ос ві ти як чин ни -
ка змі ни со ці аль ної струк ту ри сус пільс тва і важ ли во го ка на лу со ці аль ної мо біль нос -
ті. Віт чиз ня ні вче ні (В. Ас та хо ва [3; 4], В. Ба кі ров [5], Н. Нич ка ло [15], Є. По доль -
ська [18; 19], Л. Со ку рян ська [21] та ін.) ак цен ту ють ува гу на особ ли вос тях ор га ні за -
ції та фун кці о ну ван ня на ці о наль ної сис те ми ос ві ти.
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Од нак по даль шо го оп ра цю ван ня пот ре бу ють проб ле ми тран сфор ма ції іє рар хії
жит тє вих цін нос тей за га лом та міс ця ос ві ти в них зок ре ма, фор му ван ня ког ні тив них
пот реб та ос віт ніх цін нос тей, інс ти ту ці о на лі за ції ос ві ти в умо вах тран сфор ма ції сус -
пільс тва, ви хо ван ня со ці аль но ком пе тен тної осо бис тос ті, здат ної до са мо ос ві ти та
са мов дос ко на лен ня про тя гом жит тя.

Ми ро би мо спро бу дос лі ди ти змі ни ос віт ніх цін ніс них орі єн та цій, які ак ту а лі зу -
ють ся в кон тек сті про це сів тран сфор ма ції та гло ба лі за ції, виз на чи ти сту пінь впли ву
цін нос тей ос ві ти на жит тє вий ус піх, тру до ву бі ог ра фію та фор му ван ня со ці аль ної
ком пе тен тнос ті, спро мож нос ті до ін но ва цій но го роз вит ку.

При під го тов ці ма те рі а лів ви ко рис та но ре зуль та ти ем пі рич них дос лід жень до -
рос ло го на се лен ня Ук ра ї ни, що про ве де ні Ук ра їн ським інс ти ту том со ці аль них 
дос лід жень ім. О. Яре мен ка та Цен тром “Со ці аль ний мо ні то ринг” за на ці о наль ною
реп ре зен та тив ною ви бір кою1. 

Роз ви ток ос віт ньо го по тен ці а лу є од ним з ос нов них нап ря мів до сяг нен ня ці лей
Сам мі ту Ти ся чо літ тя для Ук ра ї ни, ос кіль ки са ме ос ві та є ос нов ним чин ни ком 
фор му ван ня доб ро бу ту на се лен ня, на бут тя пев но го со ці аль но го ста ту су, роз крит тя
твор чо го по тен ці а лу осо бис тос ті. Від роз вит ку ос ві ти за ле жить май бут нє сус пільс -
тва. Рі вень ос ві че нос ті на се лен ня ті єї чи ін шої кра ї ни стає сьо год ні важ ли вим по каз -
ни ком кон ку рен тоз дат нос ті ці єї кра ї ни у гло баль но му ви мі рі.

Як вва жа ють де я кі дос лід ни ки, “ос ві та за сво єю сут тю є про це сом ство рен ня 
со ці аль но го суб’єк та і тим са мим – сис те мо ут во рю ю чим чин ни ком збе ре жен ня та
роз вит ку сус пільс тва” [9, 39]. Інс ти ту ці о наль ні фун кції ос ві ти де я ки ми дос лід ни ка -
ми ро зу мі ють ся перш за все у тран сля ції куль тур них цін нос тей, тоб то в со ці а лі за ції
осо бис тос ті, со ці аль но му кон тро лі, а та кож впли ві на струк ту ру сус пільс тва2.

Ос ві та й ос віт нє сус пільс тво за су час них умов ста ють го лов ни ми ме ха ніз ма ми
від тво рен ня сус піль но го ін те лек ту, ви пе ред жаль но го роз вит ку лю ди ни і якос ті сус -
піль но го ін те лек ту. По лі ти ка якос ті ос ві ти є яд ром ос віт ньої по лі ти ки й од но час но
фун да мен том усі єї на ці о наль ної по лі ти ки якос ті. Якість ос ві ти ле жить в ос но ві 
за без пе чен ня і під ви щен ня якос ті жит тя на се лен ня як го лов ної ме ти іс ну ван ня
будь� я кої на ці о наль ної дер жа ви [7, 98–99].

Од ні єю з важ ли вих фун кцій ос ві ти є ін тег ра ція ін ди ві да у со ці аль ну сис те му 
шля хом ін те рі о ри за ції за галь ноп рий ня тих норм, со ці аль них цін нос тей, у ре зуль та ті 
чо го слі ду ван ня за галь ноп рий ня тим нор мам і сте ре о ти пам по ве дін ки стає 
для ін ди ві да жит тє во не об хід ною пот ре бою, еле мен том йо го мо ти ва цій ної струк ту -
ри [2].

СОЦІОЛОГІЯ

8

1 Опи ту ван ня на се лен ня в ме жах між на род них дос лід жень WVS та EVS (ке рів ник про ек тів в Ук ра ї ні – 
О. Ба ла кі рє ва): “Цін ніс ні орі єн та ції на се лен ня – 1996” та “Цін ніс ні орі єн та ції на се лен ня – 2006”, які є 
скла до вою про ек ту “Сві то ве дос лід жен ня цін нос тей” (World Va lu es sur vey", ке рів ник між на род но го про -
ек ту – Р. Інг ле харт), “Цін ніс ні орі єн та ції на се лен ня – 1999”, яке є скла до вою єв ро пей сько го дос лід жен ня
цін нос тей (“The Eu ro pe an Va lu es Sur vey”, ке рів ник між на род но го про ек ту – Л. Хал ман).
2 Інтерпретація інституціональних функцій освіти залежить від методологічної платформи дослідника.
Так, Т. Джастер відносить до цих функцій примноження “людського капіталу”, Р. Коллінз   “боротьбу за
статус”, П. Бурд'є   “відтворення культури пануючого класу” [1, 68].



З ог ля ду на со ці о куль тур не зна чен ня ос ві ти де я кі дос лід ни ки роз гля да ють її як
най важ ли ві шу со ці аль ну цін ність – пот ре ба в ос ві ті, в знан нях пов’яза на з цін ніс ни -
ми орі єн та ці я ми осо бис тос ті та сус піль ни ми пот ре ба ми [14].

Вче ні, які дос лід жу ють зна чи мість ос ві ти для лю ди ни та сус пільс тва в ці ло му,
від зна ча ють її не ли ше куль тур ну, але й праг ма тич ну цін ність. Ос ві та (не ли ше на
рів ні спе ці а лі зо ва ної, а й на рів ні ма со вої сві до мос ті) зав жди сприй ма ла ся і як 
інс тру мен таль на, і як тер мі наль на цін ність [21, 338]. Для час ти ни лю дей во на є інс -
тру мен том для до сяг нен ня ре зуль та ту – про фе сій но го чи со ці аль но го ус пі ху. Ін ші
роз гля да ють ос ві ту як са мо цін ність, спря мо ва ну на по пов нен ня сво їх знань, і то ді ос -
ві та є тер мі наль ною цін ніс тю.

Ос ві та є од ним із про від них чин ни ків, що виз на чає нап ря ми і пер спек ти ви 
сус піль но го роз вит ку. Ос тан нім ча сом зна чен ня та роль ос ві ти в іє рар хії за галь но -
люд ських цін нос тей тран сфор му єть ся. Де я ки ми дос лід ни ка ми фік су єть ся втра та
цін нос ті знан ня. Не без пе ка су час но го роз вит ку сус пільс тва по ля гає не стіль ки в 
еко но міч ній і со ці аль ній кри зах, а в по я ві від чут тя ду хов ної по рож не чі і без пер спек -
тив нос ті іс ну ван ня – втра ча єть ся ін те рес до ре аль но го знан ня, ос кіль ки здо бут тя ос -
ві ти не за без пе чує на леж ної якос ті жит тя [20].

Од нак мож на кон ста ту ва ти, що від бу ва єть ся не зне ці нен ня влас не ос ві ти як
жит тє вої цін нос ті, а її тран сфор ма ція – за су час них умов ос ві та сприй ма єть ся перш
за все як інс тру мен таль на, а не тер мі наль на цін ність. Тоб то час то мо ва йде про зна -
чу щість са мо го фак ту от ри ман ня ос ві ти, що зас від чу єть ся від по від ним до ку мен том,
а не про цін ність знань, які лю ди на на бу ває про тя гом сво єї ос віт ньої ді яль нос ті.

Ни ніш ня цін ніс на зна чи мість ос ві ти ха рак те ри зу єть ся дос тат нім ви ра жен ням 
ос віт ньо го прак ти циз му. Че рез приз му жит тє во го ус пі ху ос ві та сприй ма єть ся як не -
об хід на умо ва адап та ції до но вої со ці о куль тур ної си ту а ції [21, 340].

Близь ко по ло ви ни на се лен ня ви со ко оці нює зна чи мість ос ві ти як за галь но люд -
ської цін нос ті (за 5�баль ною шка лою – 4 та 5 ба лів). Се ред мо ло ді, що пе ре бу ває на
по ро зі са мос тій но го жит тя (ви пус кни ки шкіл, ПТУ), рі вень та якість ос ві ти як со ці -
аль на цін ність, що вик ли кає по ва гу або заз дрість, по сі ла ли ше шос те міс це (22%),
про пус тив ши впе ред рі вень ма те рі аль ної за без пе че нос ті (39%), со ці аль ний ста тус
бать ків (29%), вмін ня кра си во від по чи ва ти та про во ди ти віль ний час (28%) [12, 54]. 

У за галь ній іє рар хії цін нос тей ос ві ти, що тран слю ють ся під час нав чан ня та від -
би ва ють ся у сві до мос ті мо ло ді, ни ні на пер ше міс це ви хо дить со ці аль ний ас пект 
ос ві ти, за нею – про фе сій на фун кція, на ос тан ньо му – гу ма ні тар на. Ще 20–25 ро ків
то му по діб ні дос лід жен ня де монс тру ва ли сут тє ве пе ре ва жан ня про фе сій ної скла до -
вої, а со ці аль ний ас пект ві діг ра вав най мен шу роль. От же з ча сом від бу ла ся 
тран сфор ма ція сприй нят тя зна чен ня ос ві ти, і ни ні во на сприй ма єть ся, у пер шу чер -
гу, як ка нал со ці аль ної мо біль нос ті.

За часів не за леж нос ті мо ти ви от ри ман ня ви щої ос ві ти все біль ше де тер мі ну ють ся
не стіль ки про фі лем май бут ньої спе ці аль нос ті, скіль ки її прес тиж ніс тю, по ши рю єть ся
тен ден ція фор маль но� мер кан тиль но го став лен ня до неї. За пе рі од 1996–2006 рр. цін -
нос ті ви щої ос ві ти тран сфор му ва ли ся з по зи цій “ста ти ви со кок лас ним спе ці а ліс -
том”, “за без пе чи ти со бі ма те рі аль ний ста ток у май бут ньо му”, “от ри ма ти ціка ве 
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ко ло спіл ку ван ня” до по зи цій ма те рі аль но го бла го по луч чя, про фе сій ної під го тов ки
та під ви щен ня со ці аль но го ста ту су.

Тоб то інс тру мен таль на праг ма тич на цін ність ос ві ти про дов жує до мі ну ва ти у
цін ніс ній іє рар хії, ви тіс ня ю чи її тер мі наль ний ас пект.

Ни ніш ні гло баль ні змі ни ці лей ос ві ти де тер мі но ва ні гло баль ним зав дан ням за -
без пе чен ня вход жен ня лю ди ни в со ці аль ний світ, її про дук тив ної адап та ції в цьо му
сві ті. От же ак ту аль ним є пи тан ня за без пе чен ня ос ві тою більш пов но го, осо бис тіс но
і со ці аль но ін тег ро ва но го ре зуль та ту. Та ким ін тег раль ним со ці аль но� ін ди ві ду аль ним
по ве дін ко вим фе но ме ном, ре зуль та том ос ві ти в су куп нос ті мо ти ва цій но� цін ніс них
та ког ні тив них скла до вих є ком пе тен ція/ком пе тен тність [10].

Ос ві та має не тіль ки пе ре да ти знан ня або нав чи ти пев но го ре мес ла. Во на по вин -
на до по мог ти ін ди ві дам са мо ре а лі зу ва ти ся і ста ти пов ноп рав ни ми чле на ми 
сус пільс тва, нав чи ти їх учи ти ся про тя гом усьо го жит тя, сфор му ва ти ін те рес до
знань і пот ре бу в пос тій но му са мов дос ко на лен ні, за без пе чи ти дос тат ній рі вень не
тіль ки про фе сій ної, але й гро ма дян ської, ду хов ної ком пе тен тнос ті.

Зав дя ки ос ві ті від бу ва єть ся со ці аль но� пси хо ло гіч на адап та ція і гар мо ніч на вза -
є мо дія осо бис тос ті із со ці аль ним се ре до ви щем, умо ва ми роз вит ку, що змі ню ють ся;
ви роб ля єть ся осо бис тіс на стра те гія по ве дін ки.

Ос ві та знач ною мі рою де тер мі нує жит тє ву ус піш ність. Близь ко двох тре тин 
на се лен ня3 по год жу ють ся з дум кою про те, що доб ра ос ві та є важ ли вою для до сяг -
нен ня ус пі ху сьо год ні. Виз на ча ю чи чин ни ки ус піш нос ті в жит ті, рес пон ден ти, крім
гар ної ос ві ти, від зна ча ють та кож ви со кий про фе сій ний рі вень та на яв ність ви щої 
ос ві ти (80%), прес тиж ну спе ці аль ність (69%). При чо му для мо лод шої ві ко вої ко гор -
ти ха рак тер не де тер мі ну ван ня ус пі ху в жит ті прес тиж ною спе ці аль ніс тю. На то мість
рес пон ден ти 36 ро ків і стар ші най важ ли ві шим чин ни ком до сяг нен ня ус пі ху в жит ті
вва жа ють при род ний ро зум.

Ті, хто вва жає, що не до сяг ли ус пі ху в жит ті (у дос лід жен нях різ них ро ків час тка
та ких рес пон ден тів ста но вить 37–51%) ос нов ни ми при чи на ми на зи ва ють від сут -
ність ви щої ос ві ти (32%) про фе сі о на ліз му та ви со кої фа хо вої під го тов ки (17%).

Жит тє ва ус піш ність виз на ча єть ся не тіль ки і не стіль ки влас не от ри ма ною ос ві -
тою, а мож ли віс тю за її до по мо гою пра цев лаш ту ва ти ся згід но з влас ни ми ви мо га ми
та упо до бан ня ми. Од нак ли ше близь ко по ло ви ни всіх рес пон ден тів по год жу ють ся з
твер джен ням, що на яв ність ви щої ос ві ти та ви со кої ква лі фі ка ції за без пе чу ють мож -
ли вість сьо год ні знай ти гід ну ро бо ту.

Як бу ло заз на че но ви ще, за кіль ка ос тан ніх де ся ти літь про фе сій на фун кція ос ві -
ти втра ти ла пер шо чер го ве зна чен ня. Ре зуль та том та ких цін ніс них тран сфор ма цій
став дис ба ланс між уяв лен ня ми про ос ві ту та про фе сій ною ді яль ніс тю. Ос тан нім 
ча сом прог ре сує не від по від ність за пи тів і ви мог ро бо то дав ців ре аль ним ха рак те рис -

СОЦІОЛОГІЯ
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3 Да ні со ці о ло гіч них опи ту вань, здій сне них про тя гом 1995–2006 рр. Цен тром “Со ці аль ний мо ні то ринг”
(ЦСМ) і Ук ра їн ським інс ти ту том со ці аль них дос лід жень (УІСД). Ви бір ко ва су куп ність кож но го опи ту -
ван ня – не мен ше 2000 осіб для на се лен ня ві ком від 18 ро ків і стар ше і реп ре зен та тив на за ос нов ни ми со -
ці аль но� де мог ра фіч ни ми оз на ка ми.



ти кам по тен цій них пра ців ни ків, по єд на на з да ле ко не зав жди обґ рун то ва ни ми 
уяв лен ня ми про шля хи адап та ції у сфе рі пра ці та зай ня тос ті. Це про яв ля єть ся у ви -
бо рі про фе сії, а на да лі – у виз на че ні пер спек тив сво го пра цев лаш ту ван ня. На сьо год -
ніш ній день пи тан ня про прес тиж та рей тинг ос віт ньо го зак ла ду не зав жди пов’яза -
не з пер спек ти вою май бут ньо го пра цев лаш ту ван ня за май бут ньою про фе сі єю (спе -
ці аль ніс тю). Біль ше то го, сам ви бір нав чаль но го зак ла ду чи спе ці аль нос ті, за якою
бу де здій сню ва ти ся нав чан ня, час то ро бить ся абі ту рі єн том, ви хо дя чи з іде аль них
уяв лень про май бут ню ро бо ту, а не в ре зуль та ті ана лі зу ре аль ної си ту а ції на рин ку
пра ці, ін фор ма ція про яку ста ла ни ні ши ро ко дос туп ною [11].

Під час нав чан ня у ВНЗ від бу ва єть ся пев не за лу чен ня до про фе сії, од нак на бут -
тя дос ві ду та якість про фе сій ної під го тов ки не мо жуть вва жа ти ся дос тат ні ми. 
При чи на ми тут є не ли ше особ ли вос ті ор га ні за ції нав чаль но го про це су, а й – у пер -
шу чер гу – від сут ність по пи ту на рин ку пра ці. Звід си не ви со кий рі вень нав чаль но� -
піз на валь ної ак тив нос ті, праг ма тич не став лен ня до нав чан ня то що. Су час на ви ща
ос ві та пев ним чи ном є не про фе сій ною і не спе ці а лі зо ва ною, а, швид ше, за галь ною
(сво є рід ною пе ре ду мо вою для по даль шо го про фе сій но го са мо виз на чен ня). Прин ци -
по вим є та кож те, що сис те ма на яв ної ви щої ос ві ти від тво рює три різ них мо де лі 
по ве дін ки: па тер на ліст ську, ін ди ві ду аль но� кар’єр ну та ам бі ва лен тну (не виз на че ну),
які сут тє во впли ва ють на по даль шу по ве дін ку при по шу ку ро бо ти та на влас не 
пра цев лаш ту ван ня [6].

По си лен ня ін тег ра цій них та гло ба лі за цій них тен ден цій, по ши рен ня ін но ва цій -
но го шля ху роз вит ку ви су ва ють до пра ців ни ків ін ші ви мо ги, які сто су ють ся не ли ше
ок ре мих спе ци фіч них знань та про фе сій них на ви чок. Нез на ний до цьо го ча су темп
зрос тан ня та по нов лен ня ін фор ма ції ство рює для лю ди ни прин ци по во но ві умо ви
жит тя, ви ма га ю чи пос тій но го са мов дос ко на лен ня і по нов лен ня влас них знань. 
Но ве по ко лін ня спе ці а ліс тів має швид ко орі єн ту ва ти ся у сві то во му ін фор ма цій но� -
куль тур но му по лі та виз на ча ти най більш ак ту аль ні нап ря ми на у ки, тех ні ки, про мис -
ло вос ті. Це по вин ні бу ти не тіль ки ви со кок ва лі фі ко ва ні спе ці а ліс ти, а лю ди, здат ні
твор чо й нес тан дар тно ви рі шу ва ти тех ніч ні й на у ко ві проб ле ми. 

Фор му ван ня та ко го но во го ти пу пра ців ни ка мож ли ве ли ше шля хом без пе рер -
вної ос ві ти. Без пе рер вна ос ві та є уні каль ним ме ха ніз мом ви жи ван ня ок ре мої 
лю ди ни і людс тва в ці ло му в умо вах ін фор ма цій но го сус пільс тва. Ідея ос ві ти про тя -
гом усьо го жит тя має бу ти стриж не вим нап ря мом та стра те гіч ним зав дан ням мо дер -
ні за ції ос віт ньої сис те ми в Ук ра ї ні.

В умо вах швид ких тех но ло гіч них зсу вів не мож ли во точ но спрог но зу ва ти струк -
ту ру по пи ту на спе ці а ліс тів, пе ред ба чи ти по я ву но вих про фе сій. Нав чан ня для всіх
про тя гом жит тя пе ред ба чає фор му ван ня “сус пільс тва, яке нав ча єть ся” [17, 59].

Го лов ні оз на ки без пе рер вної ос ві ти: нав чан ня про тя гом усьо го жит тя, са мо ос ві -
та, са мо о цін ка, са мов ря ду ван ня, ін ди ві ду аль ність, ін тер дис цип лі нар ність знань,
умін ня нав ча ти ся са мос тій но то що. Зав дан ня без пе рер вної ос ві ти   не тіль ки у 
зба га чен ні лю ди ни но ви ми знан ня ми, але й у збе ре жен ні її про фе сій ної ком пе тен -
тнос ті про тя гом усьо го жит тя. По де ку ди прин цип без пе рер вної ос ві ти сприй ма ють
ли ше як мож ли вість під ви щен ня ква лі фі ка ції, про те її зміст знач но шир ший.
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На дум ку де я ких вче них, без пе рер вна ос ві та є та кож фак то ром ви рів ню ван ня 
со ці аль них шан сів лю дей із різ них про шар ків сус пільс тва, ад же не об хід ність змі ни
кон цеп ції су час ної ос ві ти ви ни кає че рез, те, що лю ди на по вин на не стіль ки ма ти 
ос ві ту, скіль ки бу ти ос ві че ною [8, 4–5]. Зав дя ки без пе рер вній ос ві ті у лю дей з’яв ля -
ють ся рів ні мож ли вос ті що до жит тє во го ус пі ху, в то му чис лі про фе сій ної та сус піль -
ної кар’єри, со ці аль ної мо біль нос ті. 

Од нак ни ні став лен ня біль шос ті на се лен ня до без пе рер вної ос ві ти ха рак те ри зу -
єть ся не виз на че ніс тю [25, 11]. Це є нас лід ком не ви со кої зат ре бу ва нос ті без пе рер вної
ос ві ти в су час но му ук ра їн сько му сус пільс тві.

На дер жав но му рів ні стра те гіч ні нап ря ми ре фор му ван ня віт чиз ня ної ос віт ньої
сис те ми (се ред яких і під ви щен ня якос ті ос ві ти, і впро вад жен ня ос віт ніх ін но ва цій
та но вих ін фор ма цій них тех но ло гій, і роз ви ток сис те ми без пе рер вної ос ві ти і нав -
чан ня про тя гом жит тя) бу ли виз на че ні ще 1993 р. у Дер жав ній на ці о наль ній прог ра -
мі “Ос ві та” (“Ук ра ї на: ХХІ сто літ тя”) [16]. 

Знач но кон крет ні шою ста ла на ці о наль на док три на роз вит ку ос ві ти, прий ня та
2002 р., яка се ред прі о ри те тів дер жав ної по лі ти ки в га лу зі ос ві ти на зи ва ла ін тег ра -
цію ук ра їн ської ос ві ти до між на род но го ос віт ньо го прос то ру перш за все шля хом
ста нов лен ня без пе рер вної ос ві ти [13]. 

Дер жав на ос віт ня по лі ти ка вис ту пає стра те гіч ним ре сур сом дер жа ви і за умов су -
час но го ук ра їн сько го сус пільс тва пок ли ка на ви рі шу ва ти три є ди не зав дан ня: 
1) фор му ва ти цін ніс ні орі єн та ції і по ве дін ку, що від по ві да ють вик ли кам ча су; 
2) спри я ти адап та ції ін ди ві дів до умов рин ко вих від но син; 3) за без пе чи ти роз ви ток
осо бис тос ті, її кон ку рен тос про мож ність на рин ку пра ці, до сяг нен ня жит тє во го ус пі ху.

Про те ре а лі за цію дер жав ної ос віт ньої по лі ти ки сут тє во галь мує той факт, що
прак тич но в усіх пе ре лі че них ви ще пра во вих до ку мен тах від сут ній ме ха нізм їх уп ро -
вад жен ня в жит тя. На на шу дум ку, ве ли ка кіль кість прог рам, док трин, за ко нів 
що до ос ві ти в Ук ра ї ні обу мов лю ють ся, в то му чис лі, не мож ли віс тю їх ви ко нан ня
зно ву ж та ки че рез брак ре тель но від пра цьо ва них ме ха ніз мів їх ре а лі за ції.

Оці ню ю чи вплив різ но ма ніт них чин ни ків на роз ви ток ук ра їн ської еко но мі ки,
близь ко 60% рес пон ден тів заз на ча ють, що рі вень фа хо вої під го тов ки пра ців ни ків
сут тє во спри яє прис ко ре но му роз вит ко ві еко но мі ки. От же, скла да єть ся си ту а ція, 
ко ли, з од но го бо ку, пе ре важ ною біль шіс тю на се лен ня ус ві дом лю єть ся на галь на не -
об хід ність ос ві ти та ви со кої фа хо вої під го тов ки спе ці а ліс тів в усіх га лу зях еко но мі -
ки (на сам пе ред, у на у ко міс тких – най більш кон ку рен тос про мож них), а з ін шо го 
бо ку – ре аль ний рі вень фа хо вої під го тов ки та якість ос ві ти спе ці а ліс тів не є дос тат -
ні ми для тран сфор ма ції на ці о наль ної еко но мі ки ін но ва цій ним шля хом.

Знач на час ти на спів віт чиз ни ків стур бо ва ні пи тан ня ми от ри ман ня ос ві ти для 
се бе та сво їх ді тей і ствер джу ють, що зу сил ля дер жа ви для за без пе чен ня кра що го
май бут ньо го ма ють бу ти зо се ред же ні са ме в ца ри ні ос ві ти та про фе сій ної під го тов -
ки. Най більш ак ту аль ним є віль ний дос туп до от ри ман ня доб ро я кіс ної ви щої ос ві ти
(23%), га ран ту ван ня без кош тов но го от ри ман ня за галь ної се ред ньої ос ві ти (16%), 
а та кож роз ши рен ня мож ли вос тей для під ви щен ня ос віт ньо го та про фе сій но го рів -
ня (11%) (див. рис. 1).

СОЦІОЛОГІЯ
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Рис. 1. Роз по діл від по ві дей рес пон ден тів на за пи тан ня: “На чо му ма ють бу ти
зо се ред же ні зу сил ля дер жа ви, щоб за без пе чи ти кра ще май бут нє для Вас?”, %

На дум ку знач ної час ти ни на се лен ня, пи тан ня під ви щен ня якос ті та дос туп нос -
ті ос ві ти ма ють бу ти ок рес ле ні в дов гос тро ко вих прог но зах со ці аль но� е ко но міч но го
роз вит ку ук ра їн сько го сус пільс тва. Виз на ча ю чи ос нов ні ці лі, які ма ють бу ти на 
по ряд ку ден но му у на шій дер жа ві в най ближ чі 10 ро ків, близь ко 41% рес пон ден тів
пос та ви ли на пер ший план ство рен ня умов для віль но го дос ту пу всіх ді тей до ви со -
ко я кіс ної ос ві ти.

Од ні єю з гло баль них проб лем за без пе чен ня рів но го дос ту пу до якіс них ос віт ніх
пос луг є мас штаб не по ши рен ня ко руп ції та ха бар ниц тва у ви щих зак ла дах ос ві ти. 
В ме жах дос лід жен ня рей тин гу ви щих нав чаль них зак ла дів ІІІ, IV рів нів ак ре ди та -
ції (дос лід жен ня ви ко на но Ук ра їн ським інс ти ту том со ці аль них дос лід жень 
ім. О. Яре мен ка на за мов лен ня Між на род ної кад ро вої ака де мії у трав ні 2007 р.) рес -
пон ден там (мо лодь ві ком 16–25 ро ків, яка пла нує нав ча ти ся у ВНЗ, нав ча єть ся або
за кін чи ла ВНЗ4, та екс пер ти5) про по ну ва лось, спи ра ю чись на влас ний дос від або
дос від сво їх зна йо мих, від по віс ти на пос тав ле ні за пи тан ня сто сов но по ши рен ня ви -
пад ків ха бар ниц тва та ко руп ції в ВНЗ (див. табл. 1). 
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4 Бу ло опи та но 2510 мо ло дих лю дей ві ком 16–25 ро ків. З них 2038 опи та но в об лас них цен трах, м. Ки є ві
та ін ших міс тах, де є ви щі зак ла ди ос ві ти, що ста но вить 73% від усіх рес пон ден тів. Реш та ма си ву опи та -
них пред став ле на рес пон ден та ми, що меш ка ють у на се ле них пун ктах, в яких не має ви щих зак ла дів ос ві -
ти ІІІ, ІV рів нів ак ре ди та ції, та меш кан ця ми сіль ської міс це вос ті.
5 Від по від но до умов дос лід жен ня, екс пер том вва жа єть ся осо ба, яка є дос тат ньо ком пе тен тною та дос від -
че ною в да ній сфе рі, щоб да ва ти пев ним яви щам ці єї сфе ри фа хо ву оцін ку (здій сню ва ти екс пер ти зу). 
Бу ли опи та ні та кі ка те го рії екс пер тів: ке рів ни ки ви щих нав чаль них зак ла дів Ук ра ї ни (рек то ри, про рек то -
ри, вче ні сек ре та рі);  пред став ни ки мі ніс терств; пред став ни ки уп рав лінь (від ді лів) ос ві ти  (на рів ні міст і
ра йо нів та об лас тей); пред став ни ки уп рав лінь (від ді лів) пра ці та зар пла ти, цен трів зай ня тос ті (на рів ні
міст і ра йо нів та об лас тей); пред став ни ки об лас них та місь ких цен трів зай ня тос ті; пред став ни ки мо ло діж -
них бірж пра ці;  пред став ни ки ве ли ких під при ємств, ус та нов, ор га ні за цій (ке рів ний склад, на чаль ни ки
від ді лів кад рів). Усьо го в опи ту ван ні взя ли участь 500 екс пер тів. 



Біль шість респондентів з числа мо ло ді, які заз на чи ли у сво їх від по ві дях факт на -
дан ня по да рун ків або ма те рі аль ної ви на го ро ди ВНЗ чи від по ві даль ним осо бам (чле -
нам прий маль ної ко мі сії, вик ла да чам то що) за ви рі шен ня пи тань всту пу чи нав чан -
ня, спи ра ли ся пе ре важ но на дос від сво їх дру зів або зна йо мих.

Мо ло ді та екс пер там та кож про по ну ва лось оці ни ти рі вень ко рум по ва нос ті при
всту пі до ВНЗ (див. табл. 2).

Таб ли ця 2
Роз по діл від по ві дей мо ло ді та екс пер тів на за пи тан ня:

“Спи ра ю чись на свій влас ний дос від, дум ку Ва ших дру зів і зна йо мих, 
як би Ви оці ни ли рі вень ко рум по ва нос ті (ви ко рис тан ня зв’яз ків, 

по да рун ків або ма те рі аль ної, фі нан со вої до по мо ги ВНЗ 
чи від по ві даль ним осо бам) при всту пі до ВНЗ?”, %
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Таб ли ця 1
Роз по діл від по ві дей мо ло ді на за пи тан ня: “Зус трі ча ють ся ви пад ки, 

ко ли, ви ко рис то ву ю чи свої зв’яз ки, на да ю чи пос лу ги, 
за до по мо гою по да рун ків або ма те рі аль ної ви на го ро ди ВНЗ 

чи від по ві даль ним осо бам (чле нам прий маль ної ко мі сії, вик ла да чам то що) 
ви рі шу ють ся пи тан ня всту пу чи ус піш но го нав чан ня. 

Як що го во ри ти про Вас або про Ва ших близь ких дру зів і зна йо мих, 
то чи до во ди ло ся:...”, %



От же, 71% мо ло дих лю дей оці ню ють рі вень ко рум по ва нос ті при всту пі до ВНЗ
як та кий, що по ши ре ний не менш ніж у по ло ви ні ВНЗ, і ли ше 7% – як об ме же ний
по о ди но ки ми ви пад ка ми. У свою чер гу, 40% екс пер тів вва жа ють ви ко рис тан ня
зв’яз ків, по да рун ків або ма те рі аль ної до по мо ги ВНЗ чи від по ві даль ним осо бам при
всту пі до ВНЗ по ши ре ни ми не менш ніж у по ло ви ні ВНЗ, а 24% від по ві ли, що це є
по о ди но ки ми ви пад ка ми.

Що до вар тос ті всту пу до ВНЗ, одер жан ня за лі ку або по зи тив ної оцін ки слід заз -
на чи ти, що от ри ма ні да ні від мо ло ді і від екс пер тів між со бою особ ли во не від різ ня -
ють ся. Так, вступ до ВНЗ, на дум ку мо ло ді та екс пер тів, у се ред ньо му бу де кош ту ва -
ти від 5 до 20 тис. грн., одер жан ня за лі ку – від 60 до 195 грн., одер жан ня по зи тив ної
оцін ки на іс пи ті – від 120 до 410 грн.

Екс пер там та мо ло ді про по ну ва ло ся виз на чи ти шля хи за по бі ган ня ха бар ниц тву
та ко руп ції. Обид ві гру пи опи та них вба ча ють один шлях у ви рі шен ні ці єї проб ле ми
– під ви щен ня рів ня оп ла ти пра ці вик ла да чам та пра ців ни кам ВНЗ. Нас туп ним за
зна чи міс тю шля хом за по бі ган ня ха бар ниц тву та ко руп ції екс пер ти та мо лодь об ра -
ли зап ро вад жен ня ано нім ної сис те ми тес ту ван ня при всту пі до ВНЗ та під час скла -
дан ня за лі ків та іс пи тів (див. табл. 3). 

Таб ли ця 3
Прі о ри тет ність шля хів за по бі ган ня ха бар ниц тву та ко руп ції у ВНЗ, за виз на -

чен ням мо ло ді та екс пер тів, рей тин го ве міс це та су мар ний від со ток*

* За ме то ди кою рес пон ден ти з про по но ва но го пе ре лі ку оби ра ли три ва рі ан ти: як пер ший
ви бір, дру гий та тре тій. 

Се ред екс пер тів, які об ра ли під ви щен ня рів ня оп ла ти пра ці вик ла да чам та пра -
ців ни кам ВНЗ, біль шість – це пред став ни ки ви щих нав чаль них зак ла дів ос ві ти та 
ро бо то дав ці. Під ви щен ня мо раль но� е тич них норм по ве дін ки вик ла да чів та уч нів як
ме тод бо роть би з ко руп ці єю та ха бар ниц твом біль шість сво їх при хиль ни ків знай шло
се ред пред став ни ків уп рав лінь пра ці та ро бо то дав ців. Як ба чи мо з таб ли ці 3, зап ро -
вад жен ня за галь но го плат но го нав чан ня у ВНЗ ні мо лодь, ні екс пер ти не вва жа ють
ефек тив ним за со бом за по бі ган ня ха бар ниц тву та ко руп ції. Рі вень ко руп ції і ха бар -
ниц тва у ВНЗ є нас тіль ки ви со ким, що не мо же не впли ва ти на став лен ня до сис те -
ми ос ві ти як до со ці аль но го інс ти ту ту. Бо роть ба з ко руп ці єю та ха бар ниц твом у сис -
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те мі ос ві ти, й зок ре ма у ви щих нав чаль них зак ла дах, є од ні єю з ак ту аль них проб лем
сьо го ден ня. Ви ко рі нен ня цих явищ спри я ти ме не ли ше під ви щен ню якос ті ос ві ти, а
й під ви щен ню цін нос ті ос ві ти як ха рак те рис ти ки люд сько го по тен ці а лу. 

З ог ля ду на тран сфор ма цій ні про це си у сві то во му та єв ро пей сько му ос віт ньо му
прос то рі (уні фі ка ція виз нан ня ква лі фі ка цій у ви щій ос ві ті, збли жен ня ос віт ніх сис -
тем та вза є мо уз год жен ня норм і стан дар тів, ство рен ня до 2010 р. єди но го Єв ро пей -
сько го ос віт ньо го прос то ру та, в кін це во му ра хун ку,   ство рен ня Єв ро пи знань із 
су міс ною, ло гіч ною та кон ку рен тною сис те мою ос ві ти, яка б од но час но збе рі га ла
куль тур ні ре а лії кож ної кра ї ни) пе ред ук ра їн ською сис те мою ос ві ти пос та ють 
зав дан ня оп ти мі за ції влас ної сис те ми ос ві ти та уз год жен ня її з єв ро пей ськи ми та сві -
то ви ми зраз ка ми. Це пе ред ба чає не ли ше уні фі ка цію нор ма тив но� пра во вої ба зи,
унор му ван ня кіль кіс них по каз ни ків ос віт ньо го про це су, а й, на сам пе ред, знач не 
по ліп шен ня якос ті ос ві ти усіх рів нів, спри ян ня дос ту пу до ви со ко я кіс ної ос ві ти,
роз’яс нен ня та про па ган ду прес тиж нос ті на леж ної ос ві ти як од ні єї з ба зо вих люд -
ських цін нос тей, чин ни ка ус піш нос ті у жит ті. 

На дер жав но му рів ні ус ві дом лен ня но вої ро лі ос ві ти знай шло ві доб ра жен ня в
на мі рі Ук ра ї ни при єд на ти ся до Бо лон ської дек ла ра ції, а та кож у зат вер дже ній На ці -
о наль ній док три ні роз вит ку ос ві ти. Од нак ви со кі на мі ри все ще за ли ша ють ся дек ла -
ра тив ни ми. 

Сьо год ніш ня сис те ма ос ві ти ви ма гає до ко рін но го пе рег ля ду біль шос ті тра ди цій -
них ос віт ніх прак тик. Про це си, які від бу ва ють ся сьо год ні в сві ті, свід чать про те, що
ос ві та пе рет во рю єть ся на гос тру сус піль ну проб ле му. У со ці аль но му пла ні те пе ріш -
ній зміст ос ві ти ві дір ва ний від ре аль них пот реб жит тя і не від по ві дає пот ре бам ані
роз вит ку осо би, ані роз вит ку сус пільс тва.

Ни ні не об хід на прин ци по ва змі на стра те гій ос ві ти і, зок ре ма, ви щої шко ли: не вузь -
коп ро фе сій на, прик лад на під го тов ка фа хів ця, а фор му ван ня ви со ко ос ві че ної куль тур -
ної лю ди ни, яка ро зу міє не об хід ність са мов дос ко на лен ня про тя гом усьо го жит тя.

По шук но вих ос віт ніх мо де лей, орі єн то ва них на твор чість, ді яль ніс не знан ня і
ви со кі мо раль ні прин ци пи, стає на йак ту аль ні шим зав дан ням су час ної на у ки і прак -
ти ки. У но віт ній ос віт ній па ра диг мі ма ють, перш за все, до мі ну ва ти ідеї цін нос ті 
ін ди ві ду у ма і за галь но люд ських цін ніс них ім пе ра ти вів.

Особ ли ву роль у ста нов лен ні та фун кці о ну ван ні но вої ін но ва цій ної ос віт ньої 
па ра диг ми – ос ві ти впро довж жит тя   має ві діг ра ва ти (і ре аль но ві діг рає) сім’я: її
куль тур ний, у то му чис лі та перш за все, ос віт ній ка пі тал бать ків. Чим біль ший цей
ка пі тал, тим швид ше сфор му ють ся ког ні тив ні пот ре би ди ти ни, її ос віт ні цін нос ті,
орі єн та ції на здо бут тя знань про тя гом усьо го жит тя.

Од нак стра те гіч ні зав дан ня та нап ря ми роз вит ку онов ле ної кон цеп ції ос ві ти 
ма ють бу ти ви роб ле ні та ре а лі зо ва ні на дер жав но му рів ні. Се ред ос нов них нап ря мів
ді яль нос ті дер жа ви що до по даль шої тран сфор ма ції ос віт ньо го ком плек су та ут вер -
джен ня но вої ос віт ньої па ра диг ми ма ють бу ти: 

• Зба лан су ван ня струк ту ри та якіс но го рів ня усіх ви дів ос ві ти (дош кіль ної,
за галь ної се ред ньої, про фе сій ної та ви щої), роз ши рен ня зас то су ван ня дис тан цій них
форм ос ві ти. 
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• Зміц нен ня зв’яз ку ос ві ти, на у ки і ви роб ниц тва, вре гу лю ван ня ме ха ніз му
виз на чен ня оп ти маль них об ся гів та нап ря мів дер жав но го за мов лен ня на під го тов ку
кад рів у від по від нос ті з пот ре ба ми рин ку пра ці.

• Під по ряд ку ван ня ос віт ніх прог рам не об хід нос ті роз гля ду ці ліс них про це сів
у від кри тій ос віт ній сис те мі: ос віт ня ус та но ва – під при ємс тво (ро бо то да вець). 
Роз роб ка “ви пе ред жу валь них” ос віт ніх прог рам (прог рам, що стра те гіч но від по ві да -
ють за пи там рин ку пра ці, за пи там сус пільс тва, сві то вим стан дар там).

• По си лен ня роз по ді лу від по ві даль нос ті між учас ни ка ми ос віт ньо го про це су
– сус пільс тво фор мує по пит на ос віт ні пос лу ги, пос та чаль ник виз на чає їх роз мір,
якість і ці ну, а дер жа ва кон тро лює і від по від ною мі рою виз на чає про це си в сис те мі,
бу ду чи рів ноп рав ним учас ни ком рин ку.

• Роз роб лен ня еко но міч них ме ха ніз мів ба га то ка наль но го фі нан су ван ня 
сис те ми ос ві ти, за о хо чен ня учас ті у фі нан су ван ні ос ві ти біз нес� кіл та пе ре січ них
гро ма дян; зап ро вад жен ня ефек тив ної сис те ми кре ди ту ван ня на се лен ня для здо бут -
тя ос ві ти.

• Ви роб лен ня стан дар ту якос ті ос віт ньої пос лу ги та з’ясу ван ня час тки на се -
лен ня, яка го то ва пла ти ти за неї; від пра цю ван ня спів від но шен ня: хто мо же пла ти ти
– пла тить, хто не мо же – от ри мує під трим ку дер жа ви (дер жав ні ці льо ві ос віт ні прог -
ра ми).

• Спри ян ня та під трим ка тен ден цій на ро щу ван ня ос ві че нос ті на се лен ня, 
фор му ван ня ус та нов ки не пе рер вної ос ві ти зад ля спри ян ня ін но ва цій но му роз вит ку.

• Ак тив не зас то су ван ня вже нап ра цьо ва них та по ши ре них за кор до ном за со -
бів ви ко рис тан ня ос віт ньо го по тен ці а лу що до сти му лю ван ня ін но ва цій них про це сів
(так, у Ні меч чи ні дер жа вою впро вад же ні три ва лі (тер мі ном до 3 ро ків) до та ції на
під ви щен ня ква лі фі ка ції пра ців ни ків – ста жу ван ня у ВНЗ, на у ко вих інс ти ту тах, 
ін ших дер жав них чи при ват них на у ко во� дос лід них ор га ні за ці ях).

• Спри ян ня роз ши рен ню форм ді а ло гу між інс ти ту том ос ві ти та гро мад ськіс -
тю, ак тив ні ше за лу чен ня на се лен ня до об го во рен ня проб лем ос ві ти, за лу чен ня уч нів
та їх ніх бать ків до ви рі шен ня пи тань не ли ше ви щої шко ли, а й дош кіль ної, се ред ньої
ос ві ти, уріз но ма ніт нен ня форм спів пра ці.

• Про ве ден ня ши ро ко го ін фор ма цій но го суп ро во ду ос віт ніх про це сів у 
сус пільс тві з ви ко рис тан ням су час них ін фор ма цій них, те ле ко му ні ка цій них і 
РR�тех но ло гій.

Зміц нен ня ро лі цін нос тей ос ві ти в іє рар хії жит тє вих цін нос тей, тран сфор му ван -
ня інс ти ту ту ос ві ти на ета пі пе ре хо ду до ін но ва цій но го роз вит ку мож ли ві ли ше за
умов об’єд нан ня в цій сфе рі зу силь ор га нів дер жав но го уп рав лін ня різ них рів нів,
зак ла дів ос ві ти, ши ро кої гро мад ськос ті то що.

Знач ний вне сок у розв’язан ня проб лем зміц нен ня цін ніс но го ас пек ту ос ві ти та
виз на чен ня якос ті ос віт ніх зак ла дів різ них рів нів мо же внес ти зап ро вад жен ня со ці -
аль но� е ко но міч но го мо ні то рин гу, який доз во лить ви рі ши ти зав дан ня прог но зу ван -
ня впли ву про це сів тран сфор ма ції жит тє вих цін нос тей на роз ви ток сус пільс тва.
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