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ПЕРЕДМОВА 

Актуальність монографії «Публічне управління та 

адміністрування у цифровому суспільстві» у тому, що публічне управління 

та адміністрування сьогодні представляє найдинамічнішу та 

найінноваційнішу сферу розвитку, яка оволодіває світом, та зачіпає 

найактуальні питання управління процесами у різноманітних сферах 

діяльності, чому сприяє глобалізація, нова Діджитал ера, розвиток 

інформаційно-комунікаційних технологій, аналіз великих даних -Big DATA. 

Інформаційно-технологічна сфера, яка стрімко розвивається, свідчить, що 

сучасний глобальний світ сьогодні поглиблюється з неймовірною швидкістю, 

і це стосується кожної сфери, освіти, науки, бізнесу, підприємництва, 

страхування, агробізнесу. Публічне управління та адміністрування слугує 

чинником економічного та інтелектуального розвитку, підтримує 

конкурентоспроможність економік та набуває чинників інновацій та 

розповсюдження нових знань про сферу управління. Зміни відбуваються і у 

сфері управління. Вони переключаються із сфери виробничого процесу на 

інші, які мають пряме відношення до цифровізації : інноваційний процес, 

збереження знань у електронних системах та їх подальше використання, 

обмін знаннями, навчання персоналу, формування бренда та іміджу компанії 

чи організації. Нові закономірності і тенденції вимагають теоретичного 

осмислення і відповідного врахування у сучасній управлінській практиці. 

Публічне управління та адміністрування розвивається на основі 

розвитку цифрових технологій, які несуть зміни і сприяють розвитку 

інновацій, успішному підприємництву і бізнесу. Інновації вже прийшли у 

наш світ і змінювати його з небаченою швидкістю і це стосується всіх 

галузей виробництва і всіх сфер, а в перспективі сприяти розвитку smart- 

суспільства і smart-технологій у контексті сучасної глобальної цифрової 

цивілізації. 

Метою монографії «Публічне управління та адміністрування у 

цифровому суспільстві» є теоретико-методологічні, концептуальні, 

праксеологічні засади процесів публічного управління та адміністрування у 

цифровому суспільстві як складних і суперечливих процесів та виявлення їх 

у різних сферах суспільства. 

Об’єкт дослідження – публічне управління та адміністрування як 

соціальний феномен. 

Предмет дослідження – вплив цифрового суспільства на розвиток 

публічного управління та адміністрування. 

Виходячи з мети, основними завданнями монографії є: 

 ✔ формування системи знань про публічне управління та 

адміністрування як напряму розвитку теорії складних систем у контексті 

викликів цифрового суспільства; 
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 ✔формування знань про публічне адміністрування як процес 

вироблення, прийняття та виконання управлінських рішень; 

 ✔ вивчення теоретико-методологічних підходів до моделей, 

технологій та інструментарію управління правовиховним процессом; 

 ✔ вивчення проблем ралізації кадрової політики в державному 

управлінні; 

✔ вивчення проблем освіти в умовах становлення цифрового 

суспільства шляхом інтеграції кyльтуpнo-aнтpoпoлoгiчних зacaд 

eтнoпeдaгoгiки; 

✔ розуміння процесів управління освітою у сфері фізичного 

виховання та спорту; 

✔ формування знань освіти в умовах становлення смарт-суспільства; 

✔формування знань про напрями удосконалення та реформування 

системи дистанційного навчання; 

✔розуміння процесів управління освітою як відповідь на виклики 

глобальної цивілізації і посткоронавірусного її розвитку; 

✔виявлення ролі дуальної освіти у професійній підготовці майбутніх 

фахівців в умовах модернізації освіти; 

✔ виявлення механізмів державного регулювання малого та 

середнього агробізнесу; 

✔тлумачення ролі міграційних процесів в нaцioнaльній бeзпeці 

країни; 

✔розуміння корпоративної соціальної відповідальності в умовах 

розвитку цифрової економіки; 

✔оцінка сучасного стану державного регулювання освітньої сфери в 

Україні. 

Спрямованість монографії передбачає її використання студентами та 

аспірантами з спеціальності «Публічне управління та адміністрування». 

Основним завданням даної монографії є розвиток знань про публічне 

управління та адміністрування в умовах цифрового суспільства, в основі 

якого нові тенденції розвитку теорії і практики публічного управління та 

адміністрування. Значна частина методів, що використовуються для аналізу 

публічного управління та адміністрування, базуються на досягненнях 

філософії, психології, менеджменту, соціології, культурології. На перший 

план виходить організаційна культура, орієнтована на обмін знаннями: 

формування лідерства, комунікаційні та іміджеві технології. 

 
 

Олексенко Р.І., д. філософ.н., проф. Таврійський державний 

агротехнологічний університет 

ім. Дмитра Моторного  
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГЧНІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

1. Публічне управління та адміністрування як напрям розвитку теорії 

складних систем у контексті викликів цифрового суспільства 

1.1. Формування концепції публічного управління та адміністрування 

як напрям розвитку теорії складних систем 

Формування концепції публічного управління та адміністрування як 

напрям розвитку теорії складних систем має велику актуальність, тому що 

ХХI століття як століття складності вимагає оптимізації всіх процесів, які 

направлені на те, щоб організації швидше адаптувалися до плинних умов 

існування та сформувалися як складні адаптивні системи. Протягом останніх 

кількох десятиліть людство стало свідками зародження й розвитку теорії 

складності, спочатку застосованої у математиці й біології, потім – в 

економіці й соціології. Один із найважливіших висновків нової теорії полягає 

у тому, що всі організації являють собою мережі, у результаті чого 

управління еволюціонувало від ієрархічного до мережевого [1]. В основі 

концепції публічного управління та адміністрування – холізм як філософія 

цілісності, напрям у сучасній західноєвропейській філософії, що розглядає 

цілісність світу як наслідок творчої еволюції, яка спрямовується 

нематеріальним «фактором цілісності». В результаті цієї теорії будь-яка 

організація повинна формуватися як цілісна система, в основі якої 

самоорганізація та емерджентність, що розглядають поведінку складних 

систем, яка ґрунтується на гнучких методах управління. В умовах складності 

відбуваються постійні зміни, які вимагають нової теорії гнучкого 

менеджменту, так як традиційний менеджмент став вже проблемою, а не 

рішенням [2]. Формування концепції публічного управління та 

адміністрування як напрям розвитку теорії складних систем – це дорожня 

карта того, як сформувати ефективне управління і стати успішним 

менеджером-керівником та вивести свою організацію з кризи, що дозволить 

застосувати теорію у щоденній практиці та допоможе створити ефективне 

управління, а для цього слід фокусуватися на теорії складності та 

адаптивності. Щоб орієнтуватися у багатьох складних проблемах сьогодення 

– медицини, геноміки та генної інженерії, синтетичної біології та Інтернету 

речей,  кібербезпеки  та  штучного  інтелекту,  квантових  комп’ютерів та 
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розумних матеріалів – необхідний більш цілісний підхід для вивчення 

складних соціальних систем, що пропонує цілісне бачення взаємодії в 

організаціях як складних системах. Для цього слід розібратися у причинах і 

наслідках, які можуть бути пов’язані циклічною залежністю. У таких 

ситуаціях жодна з причин не буде головною, так як аналіз першопричин 

може цілковито відбивати складність навколишнього світу та виробляти 

досконаліші способи управління державою [3]. Теорія складних соціальних 

систем як основа теорії публічного управління та амдміністурвання 

направлена проти бюрократичного засилля апарату, що панує в управлінні, 

корупції та зловживання владою, некомпетентності, формалізму та 

некерованості хаотичними процесами, відсутністю управлінських 

адаптивних структур, які вийшли на рівень глобальних, та вимагають 

застосування гнучких підходів до управління як єдиного цілого, 

підтримуючого навколишнє середовище, а також мотивацію, комунікації та 

співпрацю всередині команди [4]. Прихильники концепції публічного 

управління та адміністрування як напряму розвитку теорії складних систем 

визнають необхідність безперервного удосконалення, під час якого 

управлінські процеси піддаються регулярній переоцінці й переналаштуванню 

всіх процесів за допомогою рефлексії адміністративної діяльності, яка 

постійно переоцінюється та використовує все більш гнучкі методи, що 

допоможуть досягти здорової конкуренції завдяки постійному формуванню 

адаптивних цінностей та інновацій. Важливо у цьому складному процесі 

сприяти реалізації інновацій, як на рівні великих компаній, так і держави, 

щоб інноваційний розвиток став постійним, динамічним і успішним [5]. 

Перед Україною стоїть багато викликів і головний з них – як здобути 

економічну перевагу і стати помітнішим гравцем на глобальній арені 

інновацій, ніж сьогодні, та вижити в умовах коронавірусу. Новітні технології 

– нові форми енергії, біотехнології, енергетика, освоєння космосу, 

національна безпека – будуть відігравати ключову роль, щоб інноваційні 

імпульси з’єдналися в один, тому що інновації є одним з чинників 

довгострокової конкурентоспроможності, а для цього слід, щоб на всіх рівнях 

була впроваджена концепція адаптивного управління як напряму розвитку 

менеджменту складних систем ХХI століття. З усіх загроз і викликів, перед 

якими стоїть Україна, головною є нездатність утримати економіку на 

висхідній траєкторії і подолати політичні перешкоди та приділити увагу 

занедбаним питанням – освіті, науці, культурі, медицині. 
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1.2. Публічне управління та адміністрування у контексті теорії 

складності та інновацій 

В основі публічного управління та адміністурвання – реалізація теорія 

складності та інновацій, програмного забезпечення (ПЗ) та інформаційно- 

комп’ютерних технологій (ІКТ), що є складною адаптивною системою, яка 

вимагає гнучкості та адаптивності до складних умов функціонування 

організацій. Використання потенціалу інформаційно-комунікаційних 

технологій у публічному управлінні та адмініструванні має сприяти сталості, 

слугувати ключем до виживання та створення креативного середовища 

управлінського процесу. Дана теорія складності та інновацій включає 

ефективні управлінські теорії, які демонструють емерджентну поведінку 

управлінського істеблішменту та членів команди як активних суб’єктів, які 

утворюють єдине інтегративне управлінське ціле. Саме для цих складних 

умов слід використати теорію методології складності, в основі якої 

синергетична методологія, що здійснює великий внесок у сферу гнучкого 

публічного управління та адміністрування в умовах цифрової ревальності [5, 

с.13-27]. Експерти теорії складних систем стверджують, що інновації можуть 

бути лише емерджентним результатом, запланувати який неможливо. 

Основою упровадження теорії складності є взаємодія різних рівнів 

управління зі зворотним зв’язком функціонування, що складається з команди 

професіоналів, діяльність яких базується на цифрових технологіях та роботі з 

інформацією, у контексті якої відбувається взаємодія між інноваціями та 

інформацією [6, с.32-37]. Драйверами інновацій мають бути креативність, 

знання, мотивація, різноманітність, особистості, що знаходяться у просторі 

між інформацією та знаннями, та породжують інновації, які можуть 

організовуватися, реорганізовуватися або ініціювати взаємодію з іншими 

компонентами складного інформаційного простору, який у свою чергу є 

також складним соціальним організмом. Саме для такого роду публічного 

управління та адміністрування як інноваційно-інформаційної діяльності як 

складного соціального цілого може бути застосована методологія (теорія) 

Agile-менеджменту як гнучкого, адаптивного, відкритого, здатного 

реалізуватися в складних самоорганізаційних системах. Активізація 

інформаційно-комунікаційних технологій як ключ до виживання і 

фокусування на інноваціях стає першим імперативом сучасного управління у 

контексті теорії складності та інновацій, яке без електронної участі не може 

досягти ефективності та успішно взаємодіяти як команда однодумців [7]. 

Другим імперативом публічного управління та адміністрування має стати 

формування цінностей інформаційно-комунікаційних технологій, що 
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створюються в результаті упровадження інновацій, які спеціалізуються на 

креативності, гнучкості та адаптивності. В Україні як країні, яка стоїть «на 

кромці хаосу» формується управління у контексті теорії складності та 

інновацій, тому що саме адаптація та інновації слугують розвитку людського 

та соціального капіталу, який врятує Україну, сформує нову основу для 

зародків нової України, яка закладає основи для нових креативних індустрій. 

Основою процвітання України мають стати: 1) проривні (підривні) технології 

як новий тренд, в основі яких здебільшого позитивна конотація, зокрема 

зростання штучного інтелекту (ШІ); 2) наукові відкриття у комбінації з 

технічним поступом інновацій, які руйнують застарі конструкції та 

технології; 3) поява нанотехнологій, які дадуть змогу розшифрувати 

людський мозок; 4) інновації, які заміщують та знищують існуючі технології; 

5) людський та соціальний капітал як сукупність креативного та 

інноваційного потенціалу, який відкриває комунікаційні системи і поставить 

перед нами суспільні виклики у способи, яких ми ще не могли уявити [7]. 

Обсяги та швидкість цифрових трансформацій безпрецедентні, і аби 

адаптуватися до них, необхідно залучити передових дослідників та новаторів, 

задіяти весь людський потенціал України. З приходом цих змін ми побачимо 

явища, які лежать далеко поза межами сьогоднішніх горизонтів. Ми зможемо 

запобігти хворобам (типу коронавірусу) та долати їх, обходити перешкоди та 

проникати у таємницю всіх таємниць; виявляти коди існування людини і 

приховану історію людської активності. Сьогодні Україна готується до цієї 

великої подорожі, кидає виклики звичному, реалізує «український секрет» 

ментальності і позиціонує Україну як надзвичайно важливий центр наукових 

досліджень і розробок, які сприяють технологічним змінам та інноваціям [8]. 

Сьогодні вся цивілізація вийшла далеко за межі, що перетнула всі допустимі 

межі, тому необхідно переглянути світогляд, шаблони поведінки та політику, 

навчитись зазирати далеко вперед, краще адаптуватись та розумніше 

планувати своє теперішнє і майбутнє, щоб прийти до сталої системи, а для 

цього формувати сучасне публічне управління та адміністрування у контексті 

теорії складності та інновацій, щоб успішніше збільшувати показники 

людського добробуту та сприяти протидії кіберзлочинності в умовах 

цифрового суспільства. 

1.3. Напрями захисту суспільства та особистості у протидії 

кібезлочинності в умовах цифрового суспільства 

Актуальність теми дослідженн в тому, що ми живемо у 

взаємопов’язаному світі, у якому всі ми є уразливими, так як 

кіберзлочинність заполонила інформаційний простір. Злочинці розробили 
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цілий арсенал методів для отримання прибутків, надавши перевагу 

цифровому інтелекту перед людським, і опинилися осередками між 

реальністю і цифровими даними, що контролюються шахраями, у результаті 

чого виникла загальна загроза достовірності інформації та її втрати, яка 

накопичується під час «революції великих даних» в умовах цифрового 

суспільства. Взаємопов’язаність та повсюдність уразливих за своєю суттю 

комп’ютерних систем у системі публічного управління та адміністрування 

свідчить про те, що ураган технологічної небезпеки, що насувається, більше 

не можна ігнорувати. Звичайно, проблема полягає не в тому, що технології – 

це суцільне зло, а в тому, що слід розуміти її уразливі місця. Через це весь 

спектр критично важливих інформаційних інфраструктур, що підтримують 

життєдіяльність сучасного українського суспільства, перебуває під загрозою, 

не говорячи вже про ризики від штучного інтелекту, синтетичної біології, 

вірусології та пандемії коронавірусу. Поза всяким сумнівом, наука і 

технології позитивні для всього людства, однак, щоб впевнено процвітати у 

поточному столітті, нам доведеться витримати випробування технологічними 

ризиками, які неминуче створюють прогрес, та породжують потребу у 

захисті кіберпростору, що є актуальною, як ніколи. Виділимо розвиток 

транснаціональної організованої кіберзлочинності. Транснаціональна 

організована злочинність – це сьогодні величезний бізнес, який заробляє 2 

трильйона доларів на рік: гроші надходять від торгівлі наркотиками, 

крадіжок інтелектуальної власності, торгівлі людьми, дитячої порнографії, 

викрадення особистих даних, кіберзлочинності, руху людей та 

контрабандних товарів, отримання доступу до приватних облікових записів 

поштового сервісу Gmail, доступу до системи паролів, яка дозволяла 

користувачам входити у низку служб Google і успішно зламувати базу даних 

по всьому світу, які вважалися найвпливовішими компаніями епохи 

Інтернету. «Ця система була найважливішим об’єктом інтелектуальної 

власності, яку розробники вважали «коштовним каменем у короні» вихідних 

кодів компанії» [7, с.199]. Компанія неодноразово опинялася під прицілом 

спритних хакерських компаній, у результаті чого хакери ще у 2010 році 

викрали текст програми для системи управління паролями, яка дозволяла 

користувачам одночасно заходити у різні додатки Google. Крадіжка 

викликала паніку серед вищого керівництва Google – компанії, яка пишається 

власною системою безпеки користувачів та їхніх персональних даних і яка 

вибудувала собі репутацію, гарантуючи цю безпеку. Агентство проводить 

політику купівлі інформації про вразливості і платить за це найвищу ціну, а 

також проводить наступальні кібероперації, що можуть нанести ураження 

кіберопераціям. До створення кіберармії підштовхують масштабні 
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шпигунські операції, спрямовані проти оборонних підприємств. У цілому, як 

вважають експерти, організована злочинність, яка формує сучасні 

корпоративні структури, створює від 15 до 20% світового ВВП [8]. Локальні 

кримінальні мережі та угрупування, що швидко збираються і 

підлаштовуються, щоб використати будь-які незаконні можливості і канали 

для своєї незаконної діяльності, добре структуровані та саморегулюються, 

створюють клірингові центри (посередників, фінансових організацій, що 

пропонують різноманітні послуги із взаєморозрахунків), гарантують 

незаконні продукти або викрадену інформацію. Злочинні корпорації мають 

онлайн-підручники з усіх найважливіших питань та навичок: від проблем з 

подоланням фаєрволів до клонування кредитних карток. Злочинці-початківці 

мають доступ до створених корпораціями онлайн-курсів, де вони навчаються 

запускати компанії з «фішингу», поширювати спам, а також користуватися 

заготівками для створення шкідливого програмного забезпечення, 

засвоюючи ремесло цифрової злочинності та кібершахрайства. У 

кіберпідпільному світі створені своєрідні «вікіпедії», що містять докладні 

посилання, розбиті за категоріями – як зламувати всі існуючі пристрої, 

програмне забезпечення та операційні системи. Кіберзлочинці є набагато 

потужнішими і далекогляднішими, більш успішнішими і технологічно 

підготовленішими кримінальними командами, які забезпечують себе 

високими доходами за відносно малих ризиків. Судові розслідування 

кіберзлочинів є надзвичайно рідкісними, тому що вироки за ними складають 

менше тисячної частки відсотка серед усіх кримінальних покарань, які 

продовжують здійснювати агресивні кібероперації, спрямовані на 

викрадення інформації, причому найактивніше хакерські контратаки 

здійснюються у банківській сфері. Другим напрямом є розквіт організованої 

кіберзлочинності [7]. Кримінальні підприємства створюють власні 

структури, завжди користуються власною юрисдикцією офшорних зон або 

країн із слабким державним управлінням, нестабільними політичними 

режимами, які за певну плату ладні закривати очі на нелегальну діяльність 

кримінальних структур. У межах цих злочинних синдикатів існують відділи 

праці та управління поставками, керівники відділів, зовнішні консультанти та 

команди виконавців. Хакери вдосконалюють та демонструють власну 

майстерність у використанні технологій, продовжуючи постійний пошук 

нових можливостей, кількість кіберзлочинів зростає, у той час як компанії не 

мають технічного ресурсу, щоб захистити себе. Існує ринок для 

кібернайманців, які розробляють і продають шпигунське ПЗ і хакерські 

інструменти, що не поступаються державним розробкам США кількарічної 

давності. Шпигунська програма учасників кіберпідпілля, здатна 
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контролювати комп’ютер, копіювати файли та записувати кожне слово, 

набране користувачем, замаскована під оновлення популярного застосунку 

iTunes. Технологічні інновації, що виходять з підпільного світу, процвітають, 

а колективний злочинний інтелект упевнено бере гору над антивірусними 

компаніями, продавцями технологій безпеки та правоохоронними органами. 

Акцентуємо увагу на збитках від програмного забезпечення. Сьогодні, коли 

ми стикаємося з фактом поганого стану світового програмного забезпечення, 

програмісти говорять, немає ідеального програмного забезпечення, так як 

воно буде зламане, яким би воно не було, а користувачі прагнуть мати 

потужне багатофункціональне програмне забезпечення, визначаючи безпеку 

пріоритетом і ключовим компонентом надійних обчислень [7]. Ця проблема 

зростає у міру того, що все більше і більше пристроїв починають 

спілкуватись один з одним і всі помилки у ПЗ та дефекти безпеки мають 

кумулятивний характер в контексті глобальної інформаційної мережі і саме 

через це 75% комп’ютерних систем можна зламати за лічені хвилини. 

Враховуючи, що ПЗ керує глобальною економікою та усіма критичними 

інфраструктурами, від електрики до телефонних мереж, ми не маємо права 

гаяти час. Ми маємо допомогти компаніям зрозуміти, що, з огляду на 

довгострокову перспективу, в їхніх інтересах створювати більш безпечне і 

стабільне ПЗ, необхідне для нашого технологічного майбутнього і що 

відмова робити це матиме для них важкі наслідки, тому необхідне правове 

регулювання нашої глобальної кібербезпеки. Тому через усвідомлення і 

визнання цих загроз, що несуть технології для всього людства, слід 

започаткувати зміни, необхідні для зміцнення фундаменту нашого 

технологічного майбутнього. Необхідно посилення державного контролю у 

сфері кіберзлочинності, рівень активності якої зростає у мережах, та 

компаніям необхідно підвищувати стандарти безпеки й гарантувати 

кібербезпеку. Якими б складними не були технології чи інтернет-сервіси, 

учасники цифрового підпілля вже напоготові, щоб на власний розсуд 

використати новомодні засоби та орієнтуватися перш за все на гроші за 

рахунок більш масштабних, але точно вивірених крадіжок, здатних кинути 

виклики владі та йти на порушення правил та законів, створюючи зловмисне 

програмне забезпечення, прагнучи стимулювати інновації та створювати нові 

напрямки злочинного бізнесу, розробляючи нові види кіберафер, тому 

держава та управлінські структури повинні запобігти хакерським атакам, 

щоб створити перепони для них [9]. В контксті публічного управління та 

адміністрування слід розробити різноманітні технічні, організаційні, освітні 

рекомендації щодо державної політики, спрямованої на зменшення ризиків, 

пов’язаних з технологіями, як застосовувати ті чи інші інструменти для 
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отримання максимально можливої користі за мінімізації негативних наслідків 

і тільки так ми зможемо витримати випробування прогресом. Для публічного 

управління тап адміністрування довіра до кіберпростору вкрай важлива, так 

як загроз сьогодні збільшилося, хакери щодня викрадають дані, а 

управлінські структурти не в змозі їх захистити, так як не мають технічного 

ресурсу, щоб самостійно захиститися. Сьогодні необхідне посилення 

державного контролю у сфері захисту суспільства та особистості у протидії 

кіберзлочинності, щоб спонукати підвищити стандарти безпеки й 

гарантувати посилення кібероборони та запобігання атакам на критично 

важливі об’єкти державної інфраструктури. Публічне управління та 

адміністрування повинно сформувати ефективну концепцію національної 

безпеки, оприлюднювати інформацію про хакерів і посилювати контроль, 

щоб захиститися від хакерських злочинних атак. Якщо війни майбутнього 

будуть продовжуватися, то варто мати і кіберармію [7]. 

 

1.4. Експертиза цифрової реальності в умовах стохастичної 

невизначеності в умовах цифрового суспільства 

Актуальність експертизи цифрової реальності, що відбувається в 

умовах стохастичної невизначеності має велике значення, тому що ми 

живемо в епоху Великих даних (BIG DATA), коли визначеність є ілюзорною, 

оскільки експоненціональне зростання інформації дуже швидко множиться, у 

результаті чого ми маємо справу з приголомшливими потоками інформації у 

системі публічного управління та адміністрування. Цю сукупність 

стохастичної інформації повинні аналізувати управлінці, озброєні 

потужними комп’ютерами, а також озброєні системним, структурним, 

синерегетичним, аналітичним, кількісним, філософським мисленням, що 

лежить в основі Agile-менеджменту, та має на меті виявлення 

закономірностей, формулювання тенденцій та встановлення законів [10]. 

Управлінець у системі публічного управління та адміністрування виявляє 

послідовності і цифрові значення, працює із великими числами, 

математичним прогнозуванням і передбаченням, масштабуванням граничних 

значень, множинними джерелами. Управлінець у системі публічного 

управління та адміністрування повинен знати точні науки, щоб осягнути 

складні математичні моделі, мати здатність до кількісного мислення, 

розв’язувати задачі за допомогою комп’ютерного моделювання, 

вибудовувати моделі типу Монте-Карло як метод імітації для приблизного 

відтворення реальних явищ (приклад, спалаху коронавірусу), знаходити 
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релевантну інформацію і робити фантастичні обчислення, щоб дати 

незалежну оцінку складних питань, застосовуючи ІТ-рішення, щоб зробити 

практичні кроки до розкодування цифрової економіки [11]. Управлінець у 

системі публічного управління та адміністрування повинен означити 

концептуалізацію експертизи цифрової реальності в умовах стохастичної 

невизначеності на основі методології Agile- менеджменту та комп’ютерного 

моделювання, сформувати понятійно-категоріальний апарат, що допоможе 

розкрити складну цифрову реальність як соціальний феномен і динамічний 

процес.   Відмітимо,   що   такими   категоріями   є   «визначеність»  і 

«невизначеність». Так, визначеність – це фактичний стан речей публічного 

управління та адміністрування, без жодних негативних наслідків, тому 

найбажанішою для визначеності є ситуація, у якій люди були б абсолютно 

впевнені, що на них працюють наукові теорії, гіпотези, результати яких 

гарантують їм впевненість. Проте робота з накопичування фактів у системі 

публічного управління та адміністрування у цифровому суспільстві 

продовжується, невизначеність укорінюється і поглиблюється, а кінцева мета 

публічного управління та адміністрування – це тотальне викорінення 

невизначеності, стохастичності. Концептуалізацію експертизи цифрової 

реальності в умовах стохастичної невизначеності можливо визначити за 

допомогою імовірнісного мислення та ментальних шкал з двома або трьома 

позначками, які більш природні для експертів, тому що кожний спирається 

на різні припущення щодо реальності і того, як впоратися з проблемами, які 

з’являються кожного разу (наприклад, проблема коронавірусу, з якою світ ще 

не стикався). Стохастична невизначеність – це щось на кшталт того, чого ми 

не лише не знаємо, а й не можемо пізнати [12]. Це непізнаване незалежно від 

сили нашого бажання знати, але ми не можемо його спрогнозувати напевно. 

Ми маємо справу з проблемою, подібною до хмари, якою неможливо 

керувати, яка розгортається в стохастичній невизначеності і яку неможливо, 

навіть теоретично, усунути. Стохастична невизначеність гарантує нам, що 

життя завжди підноситиме сюрпризи, незалежно від того, настільки ретельно 

ми його будемо прогнозувати (навіть у дискурсі «може бути»). Якщо 

імовірнісне мислення розгортається у періоди спокою у контексті «п’ятдесят 

на п’ятдесят», то у дискурсі «передбачити непередбачуване» важко уникнути 

історичної турбулентності, коли управлінці заплуталися у тенетах власних 

протиріч і не можуть надати адекватні прогнози. Як приклад, можемо 

назвати представників Римського клубу, які підготували доповідь «30 років 

потому», виконану на основі комп’ютерного моделювання «World3», де було 

зроблено невтішні прогнози відносно того, що людство вийшло за «межі 

зростання» - перенаселення планети, потепління клімату, розвиток економіки 
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як мильної бульбашки, необхідності формування нової філософії 

Просвітництва 2.0 та нового Антропоцену [13]. Вже сьогодні є прогноз 

розвитку такої комп’ютерної реальності - появи квантового 

суперкомп’ютера, коли нелюдський (машинний) інтелект уперше в історії 

людства   перевершить   людський   інтелект   (розум),   який   назвали 

«технологічною сингулярністю». Рей Курцвейл, відзначаючи постійне 

подвоєння комп’ютерної динаміки і потужності, спророкував появу такого 

комп’ютерного прогресу, що людство досягне технологічної сингулярності, 

яка випередить спроможність людства осягнути його (за його прогнозами, це 

відбудеться десь біля 2045 року) [13]. В той же час експерти прогнозують рух 

«нових цифрових тенденцій, детермінованих штучним інтелектом», до яких 

можна віднести розвиток нанотехнологій, робототехніки, імплантованих 

технологій, суцільної комп’ютеризації, «розумних» міст, Інтернету речей, 

безпілотних автомобілів, 3D-друку і виробництва, нейро- і біотехнологій, які 

вже сьогодні є комп’ютерною реальністю кожного із нас. Прогнози – це 

судження, що базуються на великій кількості інформації і мусять 

оновлюватися з урахуванням експоненціонального зростання згідно з 

законом Мура. Експертиза цифрової (експоненціональної) реальності в 

умовах стохастичної невизначеності цифрового суспільства засвідчила, що 

технології роблять нас все більше взаємопов’язаними, залежними і 

вразливими, що вимагає вивчення сучасної філософії, світогляду і моралі 

сучасного суспільства [14]. 

 

1.5. Експертиза суспільства сталого розвитку як мистецтво і наука 

передбачення 

Актуальність експертизи суспільства сталого розвитку має велике 

значення, тому що завдяки вмінню прогнозувати події можна уникнути 

помилок досягти успіху в усіх сферах нашого життя. Однак мало кому під 

силу передбачити, у що варто вкладати кошти, який новий продукт здатен 

завоювати ринок і яких змін чекати на політичній арені в умовах змін – 

становленя і розвитку суспільства в умовах глобалізації та інформаційної 

революції [15]. Навіть провідні експерти часто радше здогадуються про певні 

речі, ніж аналізують можливості їхньої появи та мріють про глобальні зміни 

у світі. Утім деякі фахівці здатні робити достовірні передбачення, але треба 

позбутися певних когнітивних ілюзій. Історичні ймовірності – усі можливі 

шляхи розвитку майбутнього – означають, що світ в умовах цифрового 

суспільства стає значно мінливішим і експерти схильні до ризику істотних  
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прорахунків, тому що глобальний світ сьогодні прорахувати досить важко, 

але необхідно формувати інноваційну політику реального сектору економіки 

як особливого напряму розвитку сучасної України [16]. Експерти виводять 

логічну причино-наслідкову модель, яка дає їм змогу швидко виділити 

основні докази, лише злегка зволікаючись на сторонні на тлі бурхливих змін. 

Очікування від майбутнього є похідним від ментальних моделей того, як 

влаштований світ, і кожен проект прогнозу є можливістю вдосконалення цих 

моделей. Проте без чіткого зворотного зв’язку ці моделі не стануть 

адекватними і такими, що відповідають дійсності. Доказове прогнозування 

необхідно для того, щоб надати інструменти для структурування нашого 

майбутнього та вироблення проектів суспільства сталого розвитку, а неясні 

прогнози стають на заваді. Каталізатором усіх змін був швидкий прогрес у 

галузі інформаційних технологій та експоненціональне зростання великих 

даних (Big Data). Як приклад, можна навести доповідь Римському клубу, яка 

є критичним сучасним дослідженням необхідності, можливості та вигод 

світового переходу до сталого розвитку [10]. Експерти запозичують ідеї 

новаторських мислителів, аби наголосити на необхідності діяти негайно, аби 

стати на шлях сталого розвитку у недалекому майбутньому, щоб жити у 

рівновазі та процвітанні. Основою цих проектів сталого розвитку є ідеї 

Просвітництва 2.0, орієнтованого на вирівняння балансу у бік боротьби з 

фундаментальними причинами нинішнього стану планети та пропозиції 

потенційних  варіантів  його  виправлення.  Експерти  стверджують, що 

«повному світу» потрібне нове Просвітництво, яке виведе нас за межі 

матеріалізму, редукціонізму та егоїзму, сподіваючись, що їхній виклик буде 

почутий. Нова доповідь Римському клубу була представлена якраз вчасно, 

тому що експерти заявляли, що необхідно трансформувати головні сектори 

економіки, аби не вийти за межі планетарних меж і досягти суспільства 

сталого розвитку, вкладаючи реальні інвестиції [17]. Це вимагатиме 

системного підходу і переосмислення пріоритетів з урахуванням 

довгострокової перспективи. Експертиза суспільства сталого розвитку як 

мистецтво і наука передбачення включає: 1) панівні цінності сталого 

розвитку, які пропагують цінності нового Просвітництва, в основі яких 

ідеали «повного світу»; 2) необхідність здійснення справедливого переходу 

за допомогою системного підходу та комп’ютерного моделювання WORD3; 

3) програма надзвичайно важливих сфер трансформації для створення 

сталого світу. Експерти засвідчують, що необхідно відмовитися від 

траєкторії несталого зростання і це несправедливо щодо майбутніх поколінь. 

«Межі зростання» так само сьогодні актуальні, як і в 1972 році, оскільки 

наразі світ стикається з численними проблемами, які були передбачені ще в 



17  

1970-х рр., - зміна клімату, дефіцит родючих земель, масове вимирання 

біологічних видів. Особливо несправедливо щодо найбідніших людей 

планети продовжувати вичерпувати природні ресурси, знищувати 

біорізноманіття та дестабілізувати клімат. Малозабезпечені верстви 

населення залежать від навколишнього місцевого середовища та від відносно 

стабільного клімату, як і всі інші живі істоти, які також населяють цю 

планету. Можемо засвідчити, що нинішні тенденції на Землі не мають ознак 

сталості, і традиційні відповіді на ці проблеми зазвичай залежать від того 

типу економічного зростання, який міцно пов’язаний з додатковим 

споживанням ресурсів. У поєднанні з невпинним зростанням населення це 

ще більше позбавляє сталості сьогоднішні тенденції. Неминучим результатом 

такого процесу є місцеві і глобальні екологічні колапси, які повністю 

знищать 17 Цілей сталого розвитку (ЦСР). Нинішні нагальні потреби 

невідворотні: потрібно було розробити нові види людських цілей і, якщо 

можливо, парадигму нового соціального Просвітництва. Однією з 

характерних рис такого Просвітництва є збалансований світ з реалістичною 

гармонізацією нинішнього переліку екологічних та економічних цілей, 

впливу інтеграційних відносин на формування стратегії розвитку реального 

сектора економіки [18]. До такої експертизи входить відновлення 

використаних ресурсів, відновлення деградованих земель для покращення 

умов життя дикої природи та підвищення врожайності сільського 

господарства. Завданнями експертів Римського клубу як якісно нової 

парадигми є: ідеологія балансу між людиною і природою, між 

довгостроковими наслідками та тактичними завданнями, між швидкістю і 

стабільністю, між справедливою винагородою та соціальною рівністю, між 

ринковими силами та законом. Україна на власному досвіді має показати 

всьому світові, що всі країни повинні сформувати політику сталого розвитку 

на засадах ощадливості, інклюзивності та балансу. Такий холістичний підхід, 

від якого виграють і суспільство, і держава, і міжнародні партнери, і 

майбутні покоління. 

 

1.6. Нова парадигма інноваційно-цифрового потенціалу публічного 

управління та адміністрування у контексті викликів цифрового 

суспільства 

Актуальність дослідження нової парадигми інноваційно-цифрового 

потенціалу публічного управління та адміністрування у контексті викликів 

цифрового суспільства не викликає сумнівів, так як нові умови диктують нові 
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проблеми виживання підприємств, підвищення рівня 

конкурентоспроможності, переформатування в умовах кризи, нестабільності, 

інформаційної стохастичності. Інноваційно-цифровий потенціал нової 

парадигми публічного управління та адміністрування у контексті викликів 

цифрового суспільства виступає тим маркером і мегатрендом, викликаним 

глибинними трансформаціями і зрушеннями у всіх сферах життєдіяльності 

людини, що впливають на довготривалий сталий розвиток суспільства. Нова 

парадигма інноваційно-цифрового потенціалу публічного управління та 

адміністрування у контексті викликів цифрового суспільства є 

напотужнішою і найвагомішою, так як може вивести країну з кризи на шлях 

сталого цифрового розвитку, для чого слід розробити стратегії і пріоритети 

інноваційного цифрового розвитку, що охоплюють масштабні цифрові галузі. 

Нова парадигма інноваційно-цифрового потенціалу публічного управління та 

адміністрування у контексті викликів цифрового суспільства сучасного 

підприємства (економіка, менеджмент, управління, інформатика, 

програмування) включає інтенсивний розвиток інформаційно- 

комунікаційних технологій (ІКТ) та очікує від них значного внеску нових 

технологічних відкриттів для досягенння сталого розвитку цифрової галузі, 

так як тільки цифрова інноваційна економіка може створити нові умови для 

прориву передових проривних технологій та сприяти економічному 

інноваційному розвитку, що потребує як мінімум інноваційних 

технологічних зламів в контексті стратегії антикризового регулювання 

реального сектору економіки [19]. Інноваційно-цифровий потенціал нової 

парадигми публічного управління та адміністрування у контексті викликів 

цифрового суспільства (роботехніка, штучний інтелект, Інтернет речей, 

біотехнології, Big Data – великі дані, 3D-друк та виробництво) включає 

сукупність технологічних інноваційних процесів, що можуть привести до 

зміни природи праці, актуалізації професій на фоні зникнення багатьох вже 

існуючих, формування цифрових компетентностей діджиталізованого 

суспільства та суспільства Четвертої промислової революції [3]. Нова 

парадигма інноваційно-цифрового потенціалу публічного управління та 

адміністрування у контексті викликів цифрового суспільства пов'язана з 

робототехнікою. Роботи все частіше оснащуються додатковими функціями, 

такими як високоякісні відеокамери, сенсорні датчики та лазерні далекоміри, 

що поєднані та керуються за допомогою комп’ютерів. Величезні зрушення у 

робототехніці значною мірою зумовлені «революцією смартфонів», оскільки 

роботи багато в чому залежать від комп’ютерних мікросхем, батарей та 

датчиків, подібних до них, які містяться у потужному мобільному телефоні. 

У розвитку нової парадигми інноваційно-цифрового потенціалу публічного 
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управління та адміністрування у контексті викликів цифрового суспільства 

cпостерігаються нові тенденції: 1) широке розгортання розподілених систем; 

2) інтеграція із мобільними (сотовими) і супутниковими системами 

зв‘язку, що привела до виникнення ІРтелефонії; 3) інтеграція глобальної 

мережі і засобів масової інформації – розвиток інтерактивного телебачення, 

електронних видань; 4) упровадження прогностичних самонавчаючих 

комплексів на основі нейронних мереж, генетичних алгоритмів (четверте 

покоління систем штучного інтелекту). Нова парадигма інноваційно- 

цифрового потенціалу публічного управління та адміністрування у контексті 

викликів цифрового суспільства змінить усі управлінські процеси, так як вже 

зараз з’являються криптовалюти, блокчейн, фінтех, мегатренди Dіджитал 

ери, які з неймовірною швидкістю змінять економіку, менеджмент, 

маркетинг публічного управління та адміністрування. Адаптуватися до 

швидкості змін повинні всі - керівники підприємств, компаній і організацій, 

державні діячі, прості люди. Швидкість змін приводить до того, що 

виробництво починає залежати не від матеріальних активів, а від цифрових 

технологій, що являють собою нематеріальні активи, в основі яких 

інтелектуальна компонента, організаційний та людський капітал. У той же 

час «головний економічний показник ВВП вже не повністю відображає 

розвиток інновацій» [4]. Обчислювальна потужність звичайних комп’ютерів 

постійно зростає кожні тридцять років і подвоюється десь кожні півтора 

року. Цю закономірність називають законом Мура. Для розвитку цифрової 

економіки, яка є інноваційно креативною, публічне управління та 

адміністрування у контексті викликів цифрового суспільства повинно 

посилювати обчислювальну потужність звичайних комп’ютерів, а держава 

повинна бути основним джерелом фінансування розвитку інноваційної 

діяльності. Важливим чинником для підвищення інноваційного рівня 

цифрової економіки України є застосування прогресивних технологій та 

наукомісткої продукції, без яких цифрова економіка не може бути 

інноваційною і розвиненою. Цифрова економіка сьогодні проникає в усі 

сфери життєдіяльності суспільства: від демографії, біосфери та кліматичних 

змін до майбутнього медицини, геноміки та генної інженерії, синтетичної 

біології та трасгуманізму; від хмарних технологій та Інтернету речей до 

штучного інтелекту, від квантового комп‘ютера до розумних матеріалів, 

енергетики, транспорту, робототехніки, що в цілому сприяє розвитку 

Інтернет-економіки як складової цифрової економіки [20]. Таким чином, нова 

парадигма інноваційно-цифрового потенціалу публічного управління та 

адміністрування формується у контексті викликів цифрового суспільства - 

глобалізації 4.0, технологічного розвитку 4.0., Просвітництва 2.0 та впливає 
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на становлення – цифрового менеджменту, цифрової економіки, 

Інтернетекономіки, детермінованих ІКТ. 
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2. Публічне адміністрування як процес вироблення, прийняття та 

виконання управлінських рішень. 

Процес прийняття рішень вивчався наукою завжди, зокрема 

спеціалістами була розроблена теорія прийняття рішень. Під теорією 

прийняття рішень слід розуміти систему знань, що відбиває суть процесу 

прийняття рішень, закономірності, з урахуванням яких вони розробляються, 

приймаються і реалізуються на практиці. Зараз критично переробляється ряд 

положень теорії прийняття рішень, яка збагатила теорією і практикою 

передових шкіл управління. Зазначимо, що в будь-якій науці обґрунтованість 

теоретичних висновків і цінність практичних рекомендацій за рішенням тієї 

або іншої приватної проблеми безпосередньо залежать від правильного 

розуміння явищ і процесів, які щодо даної проблеми є більш загальними, від 

методології підходу до її рішення, світоглядних і загальнонаукових основ. 

Досягнення та реалізація стратегічних цілей розвитку громадянського 

суспільства нерозривно пов’язане з оновленням механізму публічного 

управління. Принципові зміни механізму прийняття рішень в публічній сфері 

можуть бути досягнуті, перш за все, завдяки інноваціям в системі підготовки 

управлінців нового покоління, яких потрібно навчити творчо мислити, 

аналізувати економічні, політичні і соціальні процеси, систематизувати 

практичний досвід публічного адміністрування розвинутих країн, робити 

ґрунтовні висновки щодо стратегії і тактики публічних дій. Підготовка таких 

фахівців можлива тільки за наявності якісних підручників, що базуються на 

новітніх концептуальних засадах управління публічною сферою, 

зорієнтованих на глибокий аналіз трансформаційних процесів сучасного 

світу, основаних на поєднанні глибокої теоретичної підготовки з широким 

вивченням практичного досвіду публічного адміністрування різних рівнів. 

Ми щоденно повинні приймати унікальні рішення, але особливої уваги 

заслуговують рішення прийняті у процесі управління, оскільки вони 

впливають на значну кількість суспільних відносин. Для того, щоб навчатися 

приймати оптимальні управлінські рішення, необхідно розуміти процес їх 

прийняття, вміти відмежовувати управлінські рішення від суміжних 

категорій, таких як державно-управлінські рішення, процесуальні рішення, 

розуміти хто може бути суб’єктом прийняття управлінських рішень, 

аналізувати переваги прийняття одноособових, колегіальних та колективних 

рішень Кожному управлінцю для ефективного управління, необхідно 

розуміти, що на процес прийняття управлінських рішень впливають зовнішні 

і внутрішні фактори, тому необхідно знати вимоги до прийняття якісних 

управлінських рішень та керуватися ними у своїй діяльності. 
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 Процес управління - це сукупність неперервних взаємопов’язаних дій 

та функцій, спрямованих на забезпечення досягнення певних цілей. В 

публічному управлінні він утворюється внаслідок взаємодії органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування (суб’єкти публічного 

управління) з суспільством або між собою (об’єкти публічного управління). 

Це, насамперед, процес вироблення та реалізації регулюючих, організуючих і 

контролюючих впливів у будь-яких сферах і галузях суспільства, що 

покладений в основу діяльності суб’єктів публічного управління. Його 

характеристики і властивості безпосередньо пов’язані з становленням і 

розвитком системи державної та місцевої влади і суспільства та 

відображають як їх особливості, так і особливості відповідних управлінських 

(суб’єкт-об’єктних, суб’єкт-суб’єктних і об’єкт-суб’єктних) відносин у 

часовому та просторовому вимірі. Процес публічного адміністрування є 

формою існування динамічної системи таких відносин. 

Процес публічного адміністрування - це узагальнений інтегрований 

процес, який фактично складається з численних процесів, що 

конкретизуються на циклах управління через визначення певних суб’єктів та 

об’єктів управління. Саме дослідження узагальненого процесу дозволяє 

правильно оцінювати проблемні ситуації становлення і розвитку публічного 

адміністрування в країні, оскільки, згідно з закономірністю цілісності 

системи, в ній виникають інтегративні якості, що не властиві окремим 

компонентам. 

Ефективність процесу публічного адміністрування залежить від 

дієздатності системи державної влади та стану суспільства, рівня та 

активності суспільної діяльності, оперативності та ефективності реагування 

на проблемні ситуації в країні. Остання виникає внаслідок невідповідності 

існуючого і бажаного стану як цього процесу, так і в цілому системи 

публічного управління. Така ситуація виникає, в основному, за двох умов: у 

зв’язку з постановкою нових цілей розвитку (нормальний режим управління) 

та внаслідок кризового розвитку подій в державі (надзвичайне або кризове 

управління). Іншими словами - це або проблема досягнення нового, кращого 

за те, що було, або проблема втрати останнього, перша з яких пов’язана з 

усвідомлюваною зміною межі майбутнього, а друга - з неочікуваним 

порушенням межі існуючого. Відповідно виникає різне ставлення та різні 

підходи до вирішення таких проблем. У першому випадку має здійснюватися 

управління за відхиленням, тобто за розбіжністю між параметрами 

функціонування об’єкта управління та цілями управління, а в другому - за 

збуренням, коли керуюча система, в нашому випадку суб’єкт державного  



24  

управління, реагує на можливість відхилення від стану нормального 

функціонування об’єкта управління внаслідок зовнішніх причин. 

Прийняття рішень розглядається сучасною наукою управління як одна 

з основних управлінських функцій, що має пов’язуючий характер стосовно 

інших основних управлінських функцій, зокрема планування, організації, 

мотивації та контролю. За класичним уявленням, що склалося в науці 

управління (менеджменті), прийняття рішень ототожнювалося з вибором 

альтернативи. Відповідно – прийняття управлінських рішень розглядалося як 

вибір альтернативи при здійсненні управлінської діяльності. 

На прийняття управлінських рішень в Україні суттєво впливають 

політичний та ціннісний аспекти. Політичний аспект пов’язується, з одного 

боку, з процесами отримання, утримання, передачі влади, боротьби за неї, а, з 

другого боку, з розробленням і реалізацією державної політики. Фактори 

політичної та аналітичної доцільності та їх співвідношення при прийнятті 

управлінських рішень заслуговують на особливу увагу. У практиці на рівні 

публічного управління аналітична доцільність, як правило, поступається 

політичній доцільності. Це пов’язується з певними політичними, 

економічними та соціальними платформами тих сил, що прийшли до влади. 

Безумовно, що управлінське рішення, яке йде у розріз з програмами та 

ціннісними установками таких сил, підтримуватися ними не буде. 

В процесах публічного адміністрування систематично виникає потреба 

у прийнятті рішень з проблем розвитку: економічного, соціального, 

гуманітарного, екологічного, технологічного тощо. Від таких рішень 

залежить культурний, освітній, науковий, технологічний рівень країни 

(галузі, регіону, території), її місце та роль у процесах світового розвитку. 

При прийнятті таких рішень необхідно орієнтуватися на світовий рівень 

розвитку, забезпечувати конкурентність результатів (політичних, 

економічних, технологічних та ін.), що отримані як їх наслідок. Саме це 

обумовило вибір Україною політичного шляху європейської інтеграції та 

економічного шляху інноваційно-інвестиційного розвитку. 

Управлінська діяльність завжди є груповою, колективною, оскільки 

здійснюється органом державної влади чи місцевого самоврядування. Вона 

передбачає колективну взаємодію групи людей через різні органи влади на 

основі лінійних і функціональних зав’язків. Процес управління є свідомою та 

цілеспрямованою діяльністю, що передбачає виконання повноважень 

суб'єктів управління шляхом розробки, прийняття і впровадження державно- 

управлінських рішень, а також послідовну реалізацію управлінського циклу 

через планування, організацію, мотивацію та контроль, що суттєво впливає  
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на зміни в суспільстві для досягнення бажаного стану згідно з встановленими 

цілями. 

Системний підхід до підготовки і реалізації управлінських рішень 

вимагає не тільки структуризації цього етапу процесу управління, типізації 

відповідних робіт і операцій, умов їх здійснення, а й комплексного його 

забезпечення стосовно змісту. 

Етап прийняття і реалізації управлінського рішення охоплює: 

прийняття рішення (вибір одного найбільш ефективного варіанта дій); 

доведення управлінських рішень до виконавців; складання плану реалізації 

управлінських рішень; контроль за виконанням управлінського рішення. 

Основними складовими такого комплексу є: правове, інформаційне і 

документальне, організаційне, технічне, психологічне, консультативно- 

дорадче забезпечення. 

Правове забезпечення передбачає всебічне використання засобів і форм 

юридичного впливу на суб’єкт і об’єкт управління з метою забезпечення 

високої якості підготовки і реалізації управлінського рішення і включає: 

вироблення довготривалих або одночасно локальних нормативних актів, що 

регулюють функціональні і правові відносини підлеглості та відповідальності 

у процесі вироблення і реалізації рішення; підготовку пропозиції про зміну 

чинних чи застарілих і фактично таких, що втратили силу нормативних актів, 

які стримують якісне вирішення проблеми; укладання необхідних угод з 

різними організаціями, які залучаються до розробки і реалізації рішень; 

документальне оформлення результатів реалізації рішень. 

У свою чергу інформаційно-аналітичне забезпечення охоплює 

комплекс робіт зі збирання, обробки та аналізу інформації, що 

використовується у процесі управління. 

До основних змістовних компонентів інформаційно-аналітичного 

забезпечення належать: аналіз, моделювання, експертиза, прогнозування, 

діагностика, інформаційно-аналітичний моніторинг. У цьому контексті в 

державному управління все більше використовуються такі технології, як 

адміністративний аудит та контролінг. 

Організаційне забезпечення охоплює сукупність організаційно- 

нормативних актів, технологічних норм, стандартів управління 

організаційно-розпорядчого, техніко-економічного, соціально- 

психологічного аспектів, типових проектів організації процесу управління та 

інші розробки і матеріали, що сприяють чіткому і якісному впровадженню 

конкретної технології й організації заключного етапу процесу управління. Їх 

практичне застосування сприяє підвищенню ефективності використання 

трудових, матеріальних, фінансових ресурсів у процесі управління. 
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 Технічне забезпечення охоплює весь комплекс завдань оснащення 

необхідними засобами процесу управління, у тому числі даного його етапу. 

Метою психологічного забезпечення є створення такого ділового 

клімату, психологічної атмосфери, які б стимулювали всіх учасників процесу 

вироблення і реалізації рішення до творчої, активної і цілеспрямованої 

діяльності. 

Консультативно-договірне забезпечення покликане організувати 

надання допомоги керівникові, колегіальному органу управління у 

сприйнятті поставленої на розв’язання проблеми і у визначенні ефективних 

шляхів її вирішення, виборі оптимальних рішень. Різноманітність, 

масштабність, складність проблеми державного управління, швидке 

накопичення інформації, виникнення управлінських і організаційних 

нововведень не завжди дає змогу спеціалістам, які беруть участь у підготовці 

управлінських рішень, з достатньою повнотою оцінювати зміни, що 

стосуються проблеми, яка вирішується. Тому до розробки управлінських 

рішень доцільно залучити консультантів з управління. 

Успішна реалізація управлінського рішення базується на чіткому плані 

дій, який містить зміст робіт, послідовність їх виконання, необхідний час і 

ресурси, вимоги до якості, склад виконавців, загальні і проміжні результати 

тощо. Як свідчить практика, етап реалізації управлінських рішень на 

підприємствах є найбільш слабкою ланкою всього процесу, що зумовлено: 

недооцінкою важливості організаційного забезпечення процесу реалізації 

рішення; відсутність у менеджерів досвіду і бази знань; нерозуміння і 

невміння використовувати в своїй діяльності креативні методи і способи 

роботи; ігнорування теорії і рекомендацій науковців; низький рівень 

відповідальності за якість рішень, зумовлений відсутністю зворотнього 

зв'язку і об'єктивної оцінки наслідків і ефективності реалізованого рішення. 

Якісна специфіка управлінських рішень полягає в перетворенні та 

стабілізації керованого соціального об’єкта. Рішення може вважатися 

ефективним, якщо поставленої цілі досягнуто за дотримання оптимального 

співвідношення очікуваного економічного та соціального ефекту з витратами 

на реалізацію відповідного рішення . Оцінювання прийнятих рішень 

здійснюється після їх імплементації. Основне питання на цій стадії – чи 

результат процесу прийняття рішення досягнув задекларованої мети 

публічного адміністрування? Оцінка часто розглядається як формальний 

компонент політико-управлінського циклу і виконується експертами, що 

мають досвід і знання у відповідній сфері. Вона може виконуватися за різних 

потреб: як чисто формальний процес, за певним шаблоном, з метою оцінки 

наслідків за переліком показників, якими вимірюється результат, для  
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порівняння вигід та витрат з метою оцінки витрат і впливу рішення, для 

оцінки довготермінових наслідків . Оцінювання забезпечує зворотний 

зв’язок, який дозволяє ідентифікувати нові проблеми, що надає політико- 

управлінському процесу сутності нескінченої циклічності. Систематичне 

оцінювання політики (прийнятих рішень) стосується п’яти сфер: особливість 

проблеми, з якої приймається рішення; розробка плану, програми, заходів 

реалізації; впровадження; результати та ефективність. Ці сфери, як правило, 

відносяться до наукової оцінки, які потрібно відрізняти від адміністративної 

оцінки, що ініціюється публічними органами виконавчої влади а також від 

політичної оцінки, що здійснюється різними політичними діячами, у тому 

числі засобами масової інформації та громадськістю . Оцінювання рішень у 

відповідних сферах стосується різних категорій населення та суспільства в 

цілому – ця категорія аналізується, коли вплив рішення є достатньо широким 

і не стосується лише окремої групи суспільства; споживачі – окремі групи 

споживачів відносно специфічних груп товарів та послуг. Відповідно, 

категорія «споживачі» не обов’язково співпадає з категорією «населення» і 

може бути підгрупою останньої, тобто частиною населення, яке підпадає під 

вплив рішення щодо регулювання конкретних цільових ринків; бізнес – ця 

категорія відноситься або до підприємницької сфери в цілому, або до її 

окремої частини (малий та середній бізнес); виконавчі органи влади – 

національні, регіональні чи місцеві органи виконавчої влади. 

Виникнення в Україні умов переходу від критичного до нормального 

режиму управління актуалізувало необхідність визначення довгострокових 

перспектив держави, постановку обґрунтованих цілей її розвитку, пошук 

нових загальнонаціональних ідей, навколо яких могло б згуртуватися 

суспільство. Однією з безумовно найбільш вдалих таких ідей є орієнтація на 

європейські цінності, курс на забезпечення відповідних рівня життя та 

стандартів демократизації суспільства. Природнім для переходу від 

критичного до нормального режиму управління є відмова від методів, 

технологій і засобів управління за збуренням на користь методів, технологій і 

засобів управління за відхиленням. 

Саме від ефективності управлінських рішень, що є складовими 

елементами процесу державного управління в Україні, в найбільшій мірі 

залежить її майбутнє, успіх реформування в ній політичних, соціально- 

економічних та інших відносин. В той же час, в Україні серед цих рішень ще 

чимало таких, яким бракує стратегічності, системності та обґрунтованості, 

що найбільш суттєво проявляється при розробці політики та в 

законотворчості. Безумовно, основна причина невдалих управлінських 

рішень криється в елементах політичної нестабільності, що довгий час  
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відбувалася в країні. Але й не тільки в ній. Нерідко державно-управлінська 

діяльність здійснюється в умовах недостатнього ресурсного забезпечення 

(фінанси, кадри, інформація, матеріально-технічне забезпечення). Значна 

частка працівників апарату вищих і центральних органів державної влади не 

мають відповідної загальноосвітньої та спеціальної підготовки, а внаслідок 

постійної завантаженості в них бракує й часу на таку підготовку. 

В практиці підготовки й прийняття управлінських рішень слабко 

використовуються напрацювання сучасної науки управління з притаманною 

їй та вже досить розробленою методологією аналізу політики, системного 

аналізу, стратегічного, якісного та інноваційного управління, що свідчить 

про необхідність подолання певної відірваності теорії від практики. Ще 

далеко не повністю використано організаційний потенціал системи 

державного управління та окремих органів державної влади. Тому на 

існування проблеми вдосконалення державно-управлінської діяльності й, 

зокрема, прийняття управлінських рішень наголошувалося в майже всіх 

головних програмних документах України - стратегіях і програмах 

економічного та соціального розвитку, концепції адміністративної реформи в 

Україні. Серед основних їх завдань на різних етапах розвитку зазначалося 

утвердження нової культури і більш досконалих процедур управлінської 

діяльності, розроблення нової схеми та регламентів прийняття управлінських 

рішень, а також розроблення механізмів і засобів підвищення ефективності 

прийняття та реалізації управлінських рішень на вищому, територіальному та 

місцевих рівнях. 

Прийняття та реалізація державно-управлінських рішень є основним 

результатом діяльності, що називається державним управлінням. Саме це 

створює потенційні можливості відслідковувати та оцінювати його стан та 

розвиток шляхом відслідковування та оцінювання цих рішень через 

впровадження відповідних моніторингів, організацію накопичення та 

обробку інформації в базах даних та знань, застосування різноманітних 

інформаційно-пошукових систем з використанням розподілених мереж, 

сучасних інформаційних та комп’ютерних технологій. У практиці 

державного управління різних країн вже широко використовуються 

програмні комплекси та комп’ютерні системи, що накопичують та надають 

управлінцям оперативну інформацію про законодавчі та інші нормативно- 

правові акти, дають змогу отримувати прогнозні модельні оцінки з 

макроекономічних питань і спростити проектування завдяки його 

автоматизації та компю’теризації в сучасному державному управлінню 

характерне широке застосування систем і мереж комп’ютерної та 

інформаційної підтримки прийняття рішень, зокрема систем їх прогнозної  
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оцінки. При достатності інформації та відповідній її організації можливе 

впровадження систем аналізу та оцінювання процесів державного управління 

як з окремих напрямів, так і в цілому. Фактично ця проблема переведена з 

теоретичної площини в економічну та технічну. 

Розглянувши понятійно-категоріальний апарат прийняття та виконання 

управлінських рішень в організації, зазначимо що під теорією прийняття 

управлінського рішення необхідно розуміти систему знань, які відображають 

сутність понять "закономірність" і "рішення". З урахуванням 

закономірностей рішення розробляються, приймаються та реалізовуються. 

Основними рисами теорії прийняття рішень є: об'єктивна реальність, логічна 

цілісність, здатність до розвитку, відносна самостійність, активний вплив на 

практику. Прийняття рішення являє собою свідомий вибір серед варіантів, 

що є або альтернатив напряму дій, що скорочують розрив між теперішнім 

часом і майбутнім бажаним станом організації. Таким чином, даний процес 

включає в себе багато різних елементів, але неодмінно в ньому присутні такі 

елементи, як проблеми, цілі, альтернативи і рішення - як вибір альтернативи. 

Даний процес лежить в основі планування діяльності організації. План - це 

набір рішень по розміщенню ресурсів і напряму їх використання для 

досягнення організаційних цілей. 
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3. Управління правовиховним процесом 

Наукове пізнання практичної реалізації правового виховання може 

здійснюватися за двома стратегіями: 

1. Теоретичний опис правового виховання як системи, тобто 

послідовний аналіз його елементів у декількох типових варіантах їх взаємодії 

(статичні стани або ситуації виховання як об'єкта пізнання), визначення 

ступеня і способу, яким елементи структури підпорядковано цілям правового 

виховання. 
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2.  Дослідження якісних системно-процесуальних характеристик 

правового виховання, його цілісності та функціональності, структурності та 

ієрархічності, взаємодії та зв'язків системи і середовища, змінної рухливості 

системи правового виховання тощо [1, с. 142]. Тобто правовиховний процес у 

функціональному вимірі представляється як сукупність заходів, що 

здійснюються спеціальними суб’єктами з метою досягнення оптимально 

дієвого виховного впливу суб’єкта правового виховання на суспільство, яке 

спрямоване на формування правосвідомості і високої правової культури, що 

поєднано з використанням спеціальних правових засобів і реалізує механізми 

виховної дії права. 

Правовиховний вплив відбувається в рамках механізму, який при 

правильній і чіткій взаємодії його структурних елементів забезпечує 

ефективність усього процесу правового виховання громадян. 

Механізм правового виховання являє собою правовиховний процес у 

його динаміці, розкриває його перетворюючу сутність і відображає зміни 

рівня правосвідомості об'єкта впливу. Р.М. Андрусишин, досліджуючи 

особливості правового виховання працівників органів внутрішніх справ, 

робить висновок, що механізм правового виховання слід розглядати як 

систему суспільних інститутів і взаємодій, організованих спеціальними 

суб’єктами з метою досягнення оптимально можливого результату виховного 

впливу суб’єкта правового виховання на працівників ОВС, для формування у 

них правосвідомості і високої правової культури з використанням 

специфічних правових засобів [2, с.85]. Такий підхід має право на існування, 

однак вважаємо, що для того, аби сформулювати визначення механізму 

правового виховання, слід розкрити його основні характеристики. 

Аналіз юридичної наукової літератури дає підстави у загальному 

вигляді механізм правового виховання визначити як певний процес 

(сукупність стадій, функціональних елементів), в результаті здійснення якого 

із суспільної правової свідомості переносяться правові ідеї і настанови у 

свідомість виховуваних. Таким чином, до основних характеристик механізму 

правового регулювання, що відображають комплекс взаємопов'язаних 

обставин, які діють у часі й зорієнтовані на досягнення цілей правового 

виховання, виступають стадії (етапи) правового виховання. У юридичній 

науці відсутня єдність стосовно кількості та змістовного наповнення 

вказаних стадій. Зокрема, І.К. Сезонова і К.М. Оробець у правовиховному 

процесі окреслюють такі основні стадії: 

1. Когнітивна (пізнавальна) стадія. Ознайомлення із 

матеріальними та нематеріальними досягненнями національної правової 
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культури, із  актуальним станом національної та міжнародної правових 

систем. Набуття здатності до первинної юридичної оцінки соціальних фактів. 

2. Емоційна стадія. Формування позитивного психічного ставлення 

до права і правомірної поведінки. Негативна оцінка правопорушень. Початок 

формування соціально-правових настанов і сталих мотивів. 

3. Поведінкова стадія. Корекція соціальної поведінки за допомогою 

правових стимулів, правових дозволів, правових зобов'язань і правових 

заборон. Спроможність діяти на основі не лише позитивного права, а і 

матеріально не виражених вимог правової культури, цінностей природного 

права, самостійно вирішувати соціально-правові, законодавчі конфлікти, 

бути суб'єктом правового виховання [3, с.40]. 

Механізм правового виховання, як самостійна правова категорія, має 

низку суттєвих ознак: 

1. Системність. Механізм правового виховання представляє собою 

сукупність взаємопов’язаних, узгоджених стадій та функціональних 

елементів, які створюють єдиний процес, в результаті якого відбувається 

вплив на правосвідомість осіб; 

2. Динамічність. Являє собою ряд етапів застосування інструментів 

правового виховання, які змінюють один одного та знаходяться у рухливій 

взаємодії; 

3. Безперервність. Через механізм правового виховання 

здійснюється постійний вплив на правосвідомість людей, протягом всього їх 

життя. 

4. Механізм правового виховання здійснюється за допомогою 

певних засобів і способів – інструментів, які сприяють втіленню цілей 

правового виховання у життя, досягненню конкретного результату. Такого 

роду засоби застосовуються суб’єктом правового виховання і певною мірою 

обумовлені своєрідністю механізму управління правовим вихованням [4, 

с. 63]. 

Саме способи і засоби складають організаційний і методологічний 

механізм, за допомогою якого суб’єкти правового виховання впливають на 

суспільну і індивідуальну свідомість об’єкту, допомагаючи останньому 

сприймати правові принципи і норми. О.П. Дзьобань вказує, що засоби 

правового виховання – це все те, чим оперують суб’єкти досліджуваної 

системи з метою забезпечення її оптимального функціонування. Кожен 

елемент цієї системи має у своєму арсеналі власні засоби, опрацювання яких 

належить до прикладних галузей знань [5, с.227]. 

5. Результатом дії механізму правового виховання є рівень правової 

вихованості особи, її правова культура [6, с. 484]. 
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Правова вихованість – це комплексна характеристика, що фокусує в 

собі найрізноманітніші риси і правові чесноти особистості. Змістовно вона  

зумовлена знанням громадянином законів, необхідних для життя, роботи та 

поводження у побуті, розумінням своїх правових можливостей, чинного 

порядку, юридичного (зокрема судового) захисту прав та інтересів, 

готовність до звернення до правоохоронних органів і правників, знанням меж 

необхідної оборони та деякими іншими юридичними вміннями [7, с. 119]. 

Інтегральним показником взаємодії правового виховання і правової 

культури є правова вихованість, яка безпосередньо впливає на якість 

правової діяльності. Проте, аби очікуваний і дійсний результат правової 

роботи збіглися, потрібно визнати, що діяльність з правового виховання 

повинна плануватись і будуватись як стратегія активізації зусиль всіх 

суб’єктів щодо системного використання всіх виховних засобів, задля 

стимулювання соціально корисної, правомірної поведінки паралельно з 

нейтралізацією, витісненням, подоланням усього негативного. Тому 

особливу значимість набуває саме процес управління правовим вихованням. 

Поза реалізацією процесів управління жодна система існувати не може, 

тим більше система правового виховання. Саме управління визначає основні 

напрямки і тенденції розвитку. Без управління система втрачає свою 

організаційну стійкість, а як наслідок, втрачається і весь сенс її існування. 

Для визначення поняття «управління правовиховним процесом» 

необхідно звернутися до аналізу ширшого, так званого «родового» поняття – 

«соціальне управління». Під соціальним управлінням розуміється процес 

цілеспрямованого впливу суб’єкта соціального управління на об’єкт 

соціальної системи для забезпечення його ефективного функціонування; 

особливий вид професійної діяльності, який не зводиться лише до 

досягнення цілей системи, але і є засобом підтримки цілісності будь-якої 

складної системи, її оптимального функціонування [8, с. 113]. 

Управління правовиховним процесом включає в себе два напрямки: 

зовнішнє і внутрішнє управління. При зовнішньому управлінні мова йде про 

цілеспрямовану державну діяльність, яка спрямована на організацію і 

забезпечення стратегічних, з точки зору правової політики, напрямків 

державної діяльності по здійсненню правовиховного впливу і розробку 

державної політики з правового виховання, а також організацію суб’єктного 

складу правовиховного процесу і здійснення контролю за даним процесом. В 

цьому випадку, на наш погляд, слід говорити про «правовиховну діяльність». 

При внутрішньому управлінні мова йде про здійснення конкретних програм 

правовиховного впливу, який здійснюється не загальним суб’єктом, а певним 

колом суб’єктів (в суспільстві, в окремих соціальних, вікових групах) з 
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метою реалізації правовиховних заходів. В даному разі, мова йде про 

«правовиховну роботу». 

 Управління процесом правового виховання вимагає розроблення на 

рівні держави стратегічних напрямів державної діяльності щодо здійснення 

правовиховних заходів, організацію суб’єктного складу учасників 

правовиховного процесу, забезпечення контролю за ним [9, с. 240]. В 

сучасних умовах, враховуючи європейський вектор розвитку українського 

суспільства, удосконалення правовиховної діяльності має відбуватися з 

урахуванням вимог Болонського процесу, що вимагає внесення відповідних 

змін до структури, змісту, стандартів, форм національної освіти; 

забезпечення якості підготовки фахівців на рівні європейських стандартів; 

адаптації навчальних планів; впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій у навчальний процес, розвиток системи неперервної освіти тощо 

[10, с.144]. 

Процес управління завжди має «об’єкт», «суб’єкт» і результат. 

Під об’єктом в даному випадку розуміється діяльність суб’єктів 

правового виховання, яка потребує належної організації, координації і 

контролю. 

Суб’єктом управління виступають інституції, які здійснюють 

цілеспрямований свідомий вплив на об’єкт управління з метою досягнення 

певних позитивних результатів (наприклад, належна нормативна 

урегульованість правовиховного процесу, узгодженість діяльності суб’єктів 

правового виховання, ефективність правового виховання і т.п.). 

Суб’єктами управління процесом формування правової культури 

громадян узагалі і правовиховним процесом зокрема, на думку В.О. 

Лозового, повинна бути держава, її структури, органи місцевого 

самоврядування, заклади освіти, тобто їх керівники, керівники трудових 

колективів. Вони мають програмувати цю роботу, формулювати цілі, 

визначати завдання, вибудовувати тактику, координувати дії різних суб’єктів 

правовиховного процесу задля досягнення загальної мети, створювати 

необхідні умови, застосовувати засоби інформування, переконання, примусу, 

показувати приклад правової вихованості тощо. Планування, організація та 

взагалі управління правовиховною діяльністю мають здійснюватися з 

єдиного центру [ 9, с.241]. 

Ідейну основу управління правовиховним процесом складають 

наступні принципи: 

1. Принцип раціональної організації управлінської діяльності. Цей 

принцип забезпечує відповідність виховної діяльності цілям і пріоритетам 
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правового виховання. Наприклад, найбільш раціональним, з точки зору 

держави, буде більш детальна організація і посилення управління 

правовиховним процесом серед неповнолітніх, зважаючи на особливості  

правосвідомості осіб в підлітковому середовищі і важливість належного 

забезпечення первинного правового виховання. 

2. Принцип комплексності і координованості управлінської 

діяльності. Це означає, що підхід до процесу управління має бути 

системним, враховувати всі обставини, що впливають на організацію 

правового виховання. Координованість управлінських дій являє собою 

сукупність погоджених дій суб’єктів управління по виконанню 

правовиховних заходів для досягнення очікуваного результату. 

3. Принцип зворотного зв’язку. Суб’єкт управління повинен 

мати постійну інформацію про ефективність управлінських заходів, про 

позитивні і негативні наслідки різних рішень, для своєчасної корекції 

управлінських зусиль. 

4. Принцип культури управління правовиховним процесом. Без 

урахування вимог культури управління практично неможливо реалізувати 

жодну з рекомендацій, розроблених науковцями. Тому цей принцип 

передбачає як раціональне використання засобів і прийомів управлінської 

діяльності, так і забезпечення наукового підходу до вирішення управлінських 

завдань, з урахуванням правил міжособистісної комунікації. 

5. Принцип підбору і розстановки кадрів, які здійснюють 

управлінську діяльність з правового виховання. Держава повинна забезпечити 

підготовку кваліфікованих кадрів як для здійснення управлінського циклу 

правового виховання, так і для безпосереднього здійснення правовиховної 

діяльності. Вирішенню цього завдання сприятиме також систематичне 

підвищення кваліфікації та загальної культури суб’єктів правового 

виховання. 

У механізмі управління правовиховним процесом можна виділити 

наступі складові: 

1. Правове забезпечення правовиховного процесу передбачає 

розробку і законодавче забезпечення державної політики, яка спрямована на 

реалізацію правовиховної діяльності, а також впровадження конкретних 

програм проведення правовиховних заходів суб’єктами правового виховання. 

2. Організаційно-змістовне забезпечення правовиховного 

процесу включає створення передбачених законодавством інституцій, які 

мають здійснювати правове виховання, ефективний розподіл функцій між 

ними, координацію та інформаційно-аналітичне забезпечення їх діяльності. 
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3. Регулятивно-функціональне забезпечення правовиховного 

процесу спрямоване на розробку методичних рекомендацій, нормативів і 

процедур здійснення правового виховання, критеріїв і механізмів оцінювання 

його ефективності. 

4.  Забезпечення соціально-правового контролю за здійсненням 

правовиховного процесу. Здійснення контролюючого впливу в рамках 

управлінської діяльності дозволяє більш чітко фіксувати функціональну 

спрямованість правовиховного процесу, виявляти труднощі і недоліки при 

виконанні конкретних правовиховних заходів чи програм, а також визначати 

шляхи і засоби їх подолання. Безперечною умовою контролю повинна бути 

гласність. 

Таким чином, механізм управління правовиховним процесом можна 

охарактеризувати як систему стратегічних і тактичних заходів 

нормативно-правового, організаційного, регулятивно-функціонального і 

контрольного характеру, спрямованих на забезпечення раціональної 

організації, оптимізації і підвищення ефективності діяльності суб’єктів 

правового виховання. 

Стратегія управління процесом правового виховання об’єднує 

законодавче та інформаційно-аналітичне забезпечення, прогнозування, 

планування, контроль; тактика передбачає розробку методики правовиховної 

діяльності окремих інституцій, координацію зусиль всіх учасників виховного 

процесу, коригування програм і заходів виховного впливу при зміні 

соціальних умов. При здійсненні управлінського циклу обов’язковою  

умовою повинен стати аналіз, прогноз і моделювання можливих негативних 

наслідків, які також повинні попадати до сфери  переломлення 

управлінського циклу. Здійснення управлінського впливу на правовиховний 

процес передбачає створення найбільш сприятливих умов всебічного 

(соціального, правового, морального та ін.) стимулювання людей, яке 

спрямоване на високоефективну практичну реалізацію соціально-правової 

політики держави з формування правосвідомості і високої правової культури 

своїх громадян. 

Якщо аналізувати категорії «механізм правового виховання» і 

«механізм управління правовиховним процесом», то можна встановити 

наступні відмінності між ними: 

1) суб’єктами правового виховання є державні органи, громадські 

організації, заклади освіти, окремі особи, які безпосередньо виконують 

функції правового виховання, а суб’єктами управління правовиховним 

процесом є інституції, які створюють належні умови для результативної 

діяльності суб’єктів правового виховання; 
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2) об’єктом правового виховання є свідомість різних соціальних груп і 

категорій громадян, як законослухняних, так і правопорушників, які 

потребують формування або коригування правосвідомості, а об’єктом  

управління правовиховним процесом є діяльність суб’єктів правового 

виховання; 

3) зміст правового виховання полягає у інформаційно-ціннісному 

впливі суб’єктів правового виховання на свідомість виховуваних осіб, при 

цьому використовуються різні виховні засоби і способи; зміст управління 

правовиховним процесом складають різноманітні заходи нормативно- 

правового, організаційного, регулятивно-функціонального і контрольного 

характеру; 

4) метою реалізації механізму правового виховання є забезпечення 

належного рівня правосвідомості і правової культури громадян, а метою 

функціонування механізму управління правовиховним процесом є 

забезпечення раціональної організації, оптимізації і підвищення ефективності 

діяльності суб’єктів правового виховання; 

5) механізм правового виховання ґрунтується на принципах 

(цілеспрямованості, врахування особливостей вихованців, єдності цілей, 

форм і методів правового виховання та ін.), які закладають фундамент 

ефективності виховного впливу на правосвідомість; в основу механізму 

управління правовиховним процесом покладено принципи (раціональної 

організації, комплексності і координованості, підбору та розстановки кадрів 

та ін.), які є запорукою успішності загальної організації правовиховного 

процесу. 

Таким чином, категорія «механізм правового виховання» демонструє 

правовиховний процес в дії, а категорія «механізм  управління 

правовиховним процесом» забезпечує збереження всієї системи, всебічно 

підтримує режим діяльності механізму правового виховання і безпосередньо 

впливає на досягнення основних цілей правовиховного процесу. В сучасних 

умовах на загальнодержавному рівні необхідно створювати цілісну, 

узгоджену систему правовиховної діяльності, координувати її з одного 

центру, чітко програмувати функції кожного із суб'єктів, постійно 

аналізувати ефективність їх діяльності, здійснювати моніторинг 

результативності правового виховання у регіонах, містах, колективах. 
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15. Олексенко Р.І. Правове і соціально-економічне підґрунтя 
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 4. Реалізація кадрової політики в державному управлінні 

Реалізації кадрової політики в державному управління повинна 

забезпечувати: спрямованість на забезпечення потреб  людини; 

пріоритетність національних інтересів; професіоналізм і компетентність; 

оптимальне поєднання повноважень, відповідальності та оплати праці; 

політичний нейтралітет; відкритість до громадян; урахування особливостей 

регіонів; адміністративна культура управління та етика [6, с. 60]. 

Механізм реалізації державної кадрової політики має три рівні (рис. 1): 

- перший, вищий рівень – соціально-політичний – подає 

механізм реалізації державної кадрової політики як систему кадрової 

діяльності, спрямовану на кадрове забезпечення сучасного етапу розвитку 

держави і суспільства; 

- другий рівень – структурно-організаційний – визначає 

механізм реалізації державної кадрової політики як систему закладів, 

організацій і заходів, що дають хід усій кадровій політиці; 

- третій рівень – технологічний – визначає це явище як 

сукупність принципів, форм і методів впливу та технологій, що 

застосовуються з метою вирішення конкретних кадрових завдань [7, с. 420]. 

Реалізація державної кадрової політики охоплює всі аспекти 

суспільного життя країни і спрямована на досягнення: 

- у соціальному аспекті-високого рівня розвитку людського 

потенціалу держави, задоволення очікувань населення щодо професійної 

самореалізації, гідної оплати праці; 

- в економічному аспекті - забезпечення всіх галузей 

суспільного виробництва кваліфікованими кадрами; 

- в інституційному аспекті - удосконалення нормативно-

правової бази з метою запровадження новітніх підходів у кадровому 

менеджменті; 

 - в організаційному аспекті - розбудови  системи  управління 

трудовими ресурсами на засадах соціального діалогу та партнерства держави 

і суб'єктів підприємницької діяльності [1; 3; 8, с. 3-4; 9, с. 7]. 
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Рівні механізму реалізації кадрової політики 
  

Перший (вищий) рівень 
 

Соціально-політичний  

  

Другий рівень 
 

     Структурно-організаційний  

  

Третій рівень 
 

Технологічний 
 

 

Рис. 1. Рівні механізму реалізації кадрової політики (Узагальнено 

автором на основі [7, с. 420].) 

Реалізація кадрової політики в державному управлінні передбачає 

переорієнтацію державного управління із системоцентричної парадигми на 

персоноцентричну. У зв'язку з цим доцільно розглядати розвиток системи 

державного управління як сукупність трансформацій компонентів (цілі, 

принципи, кадри, структура, функції, методи, технологія, інформація, 

техніка), процедур діяльності, зв'язків між компонентами та учасниками 

процесів, уявлень працівників щодо напрямів, темпів та змісту цих змін [2, с. 

104]. 

На думку багатьох вчених теоретиків та практиків пріоритетними 

напрямами механізму реалізації ефективної державної кадрової політики 

повинні стати [2, с. 106; 4, с. 126; 6, с. 60]: 

- забезпечення професіоналізації державного управління та місцевого 

самоврядування, комплектування органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування висококваліфікованими фахівцями відповідно до 

сучасних вимог управлінського процесу, зокрема  щодо надання якісних 

управлінських послуг; 

- формування управлінської ланки за професійно ціннісними 

ознаками; 

-  здійснення системної, на програмній основі, роботи з молодими 

лідерами; 

- розвиток законодавчої бази, яка має чітко визначати основні засади 

державної політики та практичної роботи в галузі кадрового забезпечення 

державного управління, місцевого самоврядування, більш чітко 

регламентувати зміст державного управління як виду професійної діяльності, 

видів державної служби; 

- прогнозування і планування потреби в кадрах на різних 

управлінських рівнях, розроблення підходів і методик аналізу кадрових 
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потреб з урахуванням професійно кадрової структури державного 

управління, кон'юнктури ринку праці та освітніх послуг; 

- створення ефективного кадрового резерву з метою оновлення 

персоналу й дотримання принципу наступності в усіх ланках державного 

управління за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел поповнення. Кадровий 

резерв для державної служби бажано формувати із людей, які мають вищу 

освіту та стаж роботи не менше, ніж 3 роки. В першу чергу з числа кадрового 

резерву на керівні посади працевлаштовують людей, які мають науковий 

ступінь з державного управління. [8] 

- визначення основних принципів і порядку його формування; 

- нормативно-правове, інституційне, організаційне, методичне 

забезпечення роботи з резервом кадрів; 

- створення правових, соціальних, організаційних передумов для 

успішної реалізації професійного потенціалу державних службовців і 

посадових осіб місцевого самоврядування, сприяння зростанню творчого та 

інноваційного компонентів у їх роботі; 

- посилення соціально-правової підтримки управлінських кадрів; 

- упровадження ефективної системи мотивації праці державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, їх оцінювання, 

просування й переміщення по службі, співпраці досвідчених і молодих 

перспективних працівників; 

-  формування позитивного іміджу та пропаганда державної служби і 

служби в органах місцевого самоврядування; 

- розроблення критеріїв та вироблення інноваційних технологій і 

методик моніторингу ефективності та результативності управлінської праці, 

посилення контролю у сфері управлінської діяльності, запровадження більш 

досконалої, прозорої та об'єктивної процедури проведення атестації і 

щорічного оцінювання державних службовців, посадових осіб місцевого 

самоврядування, розвиток незалежних інституцій експертної оцінки кадрової 

роботи й адміністративного аудиту, систематичне вивчення оцінки 

громадськості щодо якості та ефективності роботи органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування; 

- забезпечення прозорості кадрової політики у сфері державного 

управління, створення на рівні окремих регіонів консультаційно наглядових 

рад (із числа керівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, представників політичних партій, громадських об'єднань, 

провідних науковців, представників ЗМІ та інших), наділених дорадчими 

функціями щодо призначення осіб на керівні посади в регіоні; 
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- удосконалення національної системи підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування, запровадження системи цільового замовлення на підготовку 

фахівців в освітній галузі знань «Публічне управління та адміністрування» з 

обов'язковим подальшим працевлаштуванням на посадах в  органах 

державної влади та органах місцевого самоврядування, створення й 

ефективне використання єдиної інформаційної бази випускників навчальних 

закладів системи професійного навчання управлінських кадрів; 

- запровадження механізмів координації діяльності органів та 

організацій, що мають відношення до здійснення державної кадрової 

політики у сфері державного управління та місцевого самоврядування; 

-  вивчення світових і вітчизняних тенденцій роботи з кадрами 

державного управління, місцевого самоврядування, поширення кращого 

досвіду управлінської діяльності; 

- здійснення програмного, проектного, науково-аналітичного, 

організаційного забезпечення кадрової політики в державному управлінні, 

пріоритетне використання на посадах експертів, консультантів керівників 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, кадрів вищої 

кваліфікації державного управління, місцевого самоврядування. 

Крім того, необхідно розробити та впровадити програму з 

децентралізації державно-управлінських відносин за такими напрямами 

(рис.2) [2, с. 105]. 
 

 
Напрями децентралізації державно-управлінських відносин 

 

 

 

держава → громадянське суспільство 
 

 

 

органи влади → людина  

 

 

державна виконавча влада → місцеве самоврядування  

 

 

керівництво установи → структурні підрозділи  

 

 
керівник → підлеглі 

 

 

Рис.2. Напрями децентралізації державно-управлінських відносин 

(Узагальнено автором за [2, с. 105].) 

Однак на сьогодні немає законодавчо-нормативного акта, в якому з 

позицій наукового підходу було б чітко визначено концептуальні засади 

державної кадрової політики, її формування та здійснення, насамперед, на 

регіональному та місцевому рівнях. А це в свою чергу перешкоджає 
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якісному наданню адміністративних послуг. Сучасна кадрова політика 

реалізовується шляхом забезпечення скоординованих дій всіх зацікавлених 

суб'єктів, що організовують свою діяльність у відповідності до норм чинного 

національного законодавства. Нормативно-правовим підґрунтям державної  

кадрової політики є Конституція України, трудове, адміністративне, 

цивільне та інше законодавство, акти Президента та Кабінету Міністрів 

України, що спрямовані на регуляцію кадрових процесів [2, с. 106; 4, с. 126; 

5, с. 179-180]. Механізм реалізації кадрової політики – це не що інше, як 

нормована система організаційних заходів, яка зачіпає як соціальні, так й 

організаційно- адміністративні сторони життєдіяльності організації задля 

запобігання кадровим проблемам і задоволення потреб організації в 

персоналі. 

Механізм реалізації кадрової політики в державному управлінні являє 

собою комплекс взаємопов’язаних, структурованих механізмів, що 

дозволяють реалізувати державну кадрову політику за всіма аспектами 

суспільного життя країни (рис.3). 

 
Рис. 3. Складові механізму реалізації кадрової політики в державному 

управління 

Систематизовано автором на основі [2; 4; 5, с. 180-182; 10, с. 135; 

12, 164]. 

 

Організаційний механізм державної кадрової політики спрямований  

на   забезпечення реалізації таких завдань, а саме [5, с. 180-182; 10, с. 135]: 

- створення концептуальних та стратегічних засад формування та 

реалізації державної кадрової політики; 

- визначення необхідного комплексу заходів щодо інтелектуального, 

методичного, матеріального і фінансового забезпечення кадрових процесів в 

Україні; 

- створення єдиної загальнодержавної системи управління людським 

капіталом держави, що передбачає такі складові (підсистеми): 

1) управління персоналом; 

Організаційний 

механізм 

Інституціональні 

механізм 

Механізм реалізації кадрової політики 

Регуляторний 

механізм 

Гуманітарний 

механізм 

Соціальний 
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2) класифікація посад та прозорість кадрових рішень; 

3) планування та оцінювання результатів діяльності посадових осіб 

органів державної влади та місцевого самоврядування; оплата праці та 

забезпечення соціальних стандартів; 

4) забезпечення суспільних потреб держави; 

- визначення наукової та інноваційних складових формування 

сучасної державної кадрової політики; 

- створення та забезпечення безперервної системи професійного 

зростання, оновлення та підвищення якісних характеристик людського 

капіталу на конкурсних та прозорих засадах; 

- запровадження системи аналізу ризиків у державній кадровій 

політиці, що має передбачити всебічний аналіз кадрових процесів в Україні 

та підготовку рекомендації суб'єктам державної кадрової політики з питань її 

удосконалення. 

Організаційні механізми державної кадрової політики мають бути 

покладені в основу Національної стратегії державної кадрової політики, що 

визначає комплекс базових стратегічних положень єдиної державної 

кадрової політики в Україні. Зазначеним документом має бути передбачено, 

що Національна стратегія державної кадрової політики спрямована на 

пошук, формування, розвиток та раціональне використання і відтворення 

людського капіталу для забезпечення реалізації загальнонаціональних 

інтересів: інтересів особистості, суспільства та держави у різних сферах їх 

життєдіяльності, реалізація яких гарантує збереження національних 

цінностей, державний суверенітет, територіальну цілісність в контексті 

розвитку України як демократичної, соціальної держави з розвинутою 

ринковою економікою. 

 Інституціональний механізм державної кадрової політики передбачає 

реалізацію таких стратегічних завдань [10, с. 135; 15]: 

- побудова професійної, публічної, політично нейтральної державної 

кадрової політики на підставі кращого досвіду світових демократій; 

- нормативно-правове визначення та закріплення основних напрямів 

та пріоритетних завдань щодо формування та реалізації державної кадрової 

політики, що передбачають досягнення якісно нового рівня кадрового 

забезпечення в органах виконавчої влади та органах місцевого 

самоврядування в Україні; 

- напрацювання, прийняття та імплементацію національної 

нормативно-правової бази, що має врегулювати всі процеси, що пов'язані із 

оптимальним використанням трудових ресурсів країни та їх соціальний 

захист; 
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- визначення умов, критеріїв та якісних характеристик, що пов'язані 

із проходженням державної служби громадянами України; 

- гармонізацію законодавства України та законодавства провідних 

країн світу з питань удосконалення державної кадрової політики шляхом 

імплементації кращих світових стандартів у сфері суспільного життя; 

- запровадження системи державного та громадського контролю за 

дотриманням національного законодавства із питань імплементації  

державної кадрової політики. 

Регуляторний механізм державної кадрової політики передбачає 

реалізацію таких стратегічних завдань [10, с. 135]: 

- побудову системи функціонального управління державною 

кадровою політикою шляхом: 

1) розмежування політичних та адміністративних посад в органах 

державної влади; 

2) модернізації класифікації посад державних службовців; 

3) реформування системи управління людським капіталом; 

удосконалення методологій щодо розробки та виконання посадових 

обов'язків державних службовців; 

- створення ефективної системи визначення потреб у людському 

капіталі в центральних та регіональних органах державної влади та 

місцевого самоврядування; 

- визначення сфер відповідальності та розподіл компетенції  органів 

державної влади України, що відповідають за імплементацію завдань 

державної кадрової політики; 

- удосконалення та оптимізації організаційно-штатної структури 

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, приведення її у 

відповідність до потреб національної безпеки України; 

- створення умов для формування необхідного кадрового потенціалу: 

професійно підготовленого, з високими морально-діловими якостями, 

здатного якісно вирішувати завдання державної служби в умовах 

актуалізації та глобалізації викликів та загроз національній безпеці України; 

- забезпечення конкурентоспроможності на ринку праці України 

шляхом реформування системи підготовки, перепідготовки та підвищення 

професійних якостей державних службовців. 

Також не менш важливими є соціальні та гуманітарні механізми 

державної кадрової політики, що передбачають розвиток системи мотивації 

у сфері державної кадрової політики шляхом [10, с. 135;15]: 
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- гарантування державою конституційних прав та свобод кожному 

громадянину України, розвиток та демократизація інститутів 

громадянського суспільства в державі; 

- забезпечення для кожного громадянина гідної оплати праці та 

соціальних гарантій на рівні провідних країн світу; 

- забезпечення належних матеріальних та моральних стимулів до 

особистісного розвитку державних службовців та створення необхідних 

умов для реалізації їх потенціалу;  

- удосконалення національної системи соціальних гарантій та пільг, 

підвищення якості соціальних послуг для населення; 

- створення ефективних механізмів та класифікаторів кар'єрного 

росту державних службовців; 

- забезпечення індивідуального підходу в кадровій роботі та 

ефективного управління кар'єрою, прозорості та відкритості під час 

прийняття кадрових рішень; 

- підвищення престижу та мотивації державної служби; 

- вдосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації державних службовців [10, с. 135]. 

Важливими є як механізм формування державної кадрової політики, 

так і механізм її реалізації. Всі необхідні елементи цих двох складових 

(формування та реалізація) мають бути тісно переплетені між собою. Етап 

формування державної кадрової політики мусить бути науково 

обґрунтованим; мати довгострокові, середньострокові та короткострокові 

цілі, в основі яких мають бути довгострокові пріоритети; ґрунтуватися на 

принципах, властивих ефективному державному управлінню та свідомому 

громадянському суспільству України; бути спрямованими на реалізацію тих 

першочергових завдань, що виникають повсякчас чи можуть виникнути, 

зважаючи на стратегічні цілі держави тощо [11, 12]. 

Підсумовуючи, зазначимо, що вдосконалення реалізації кадрової 

політики у сфері державної служби України має охоплювати такі аспекти, як 

прозорість функціонування державної служби для громадськості; 

удосконалення проведення конкурсного відбору та складання іспитів з 

метою залучення на державну службу компетентних працівників; 

удосконалення підходів до процедури проходження державної служби 

(навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації державних 

службовців,  їх щорічне оцінювання); удосконалення системи мотивації 

праці публічних службовців тощо [5, 11]. 
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РОЗДІЛ 2. 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ У 

ЦИФРОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ. 

1.Освіта в умовах становлення цифрового суспільства шляхом 

інтеграції кyльтуpнo-aнтpoпoлoгiчних зacaд eтнoпeдaгoгiки 

У Нaцioнaльнiй дoктpинi poзвиткy ocвiти України y ХХI cтoлiття, якa є 

дepжaвним дoкyмeнтoм i визнaчaє cтpaтeгiю тa ocнoвнi нaпpями poзвиткy 

ocвiти y пepшiй чвepтi XXI cтoлiття, вкaзyєтьcя, щo cиcтeмa ocвiти мaє 

зaбeзпeчyвaти фopмyвaння ocoбиcтocтi, якa ycвiдoмлює cвoю нaлeжнicть дo 

yкpaїнcькoгo нapoдy; збepeжeння i пpoдoвжeння yкpaїнcькoї кyльтypнo- 

icтopичнoї тpaдицiї, вихoвaння шaнoбливoгo cтaвлeння дo yкpaїнcьких 

нaцioнaльних cвятинь, yкpaїнcькoї мoви, icтopiї i кyльтypи вciх 

нaцioнaльнocтeй, якi пpoживaють в Укpaїнi, фopмyвaння кyльтypи 

мiжeтнiчних i мiжocoбиcтicних вiднocин; вихoвaння людини дeмoкpaтичнoгo 

cвiтoглядy, якa пoвaжaє гpoмaдянcькi пpaвa i cвoбoди, тpaдицiї нapoдiв i 

кyльтyp cвiтy, нaцioнaльний, peлiгiйний, мoвний вибip кoжнoї людини тoщo. 

Ocвiтa України мaє ґpyнтyвaтиcя нa кyльтypнo-icтopичних цiннocтях 

yкpaїнcькoгo нapoдy, йoгo тpaдицiях i дyхoвнocтi, aджe вoнa poзвивaєтьcя нa 

ocнoвi eтнoпeдaгoгiчнoї cпaдщини, дyхoвним джepeлoм якoї є виcoкa 

кyльтypa yкpaїнcькoгo нapoдy, йoгo cпoкoнвiчнa мyдpicть, пpaгнeння жити y 

пpoцвiтaючiй Укpaїнi [17]. 

Вихoвaння мaє здiйcнювaтиcя впpoдoвж ycьoгo пpoцecy нaвчaння дiтeй 

i мoлoдi тa мaє зaбeзпeчити вceбiчний poзвитoк, гapмoнiйнicть i цiлicнicть 

ocoбиcтocтi, її здiбнocтeй i oбдapyвaнь, збaгaчeння нa цiй ocнoвi 

iнтeлeктyaльнoгo пoтeнцiaлy нapoдy, йoгo дyхoвнocтi й кyльтypи, 

фopмyвaння гpoмaдянинa України, здaтнoгo дo caмocтiйнoгo миcлeння, 

cycпiльнoгo вибopy i дiяльнocтi [17]. 

Ввaжaємo, щo звaжaючи нa зaвдaння, пocтaвлeнi пepeд cyчacнoю 

ocвiтoю, вapтo aктyaлiзyвaти звepнeння дo eтнoпeдaгoгiчнoгo знaння, якe 

пociдaє вaжливe мicцe y фopмyвaннi ocoбиcтocтi, aджe пpилyчeння дo 

нapoднoгo вихoвнoгo дocвiдy, глибиннe знaйoмcтвo з тpaдицiями poдиннoгo 

життя, тpyдoвoгo вихoвaння, звичaями, oбpядaми, нapoдними дyхoвними 

цiннocтями cпpияють вихoвaнню пaтpioтизмy, дeмoкpaтизмy тa гyмaнiзмy, 

щo зaклaдeнi в ocнoвi нapoднoї пeдaгoгiки, пoшaни дo дyхoвних нaдбaнь 

cвoгo й iнших нapoдiв, poзвиткy твopчoгo миcлeння тoщo. Нaйвaжливiшим є 

тe, щo нaвчaння i вихoвaння, пoбyдoвaнe нa eтнoпeдaгoгiчнiй тpaдицiї  
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вiдпoвiдaє пpиpoдi людини i тoмy є нaйбiльш eфeктивним y пpoцeci 

фopмyвaння вceбiчнo poзвинeнoї гapмoнiйнoї ocoбиcтocтi. 

Poзглядaючи пpoцec iнтeгpaцiї кyльтypнo-aнтpoпoлoгiчних зacaд 

eтнoпeдaгoгiки в cyчacний пpoцec нaвчaння й вихoвaння, вapтo зayвaжити, 

щo дoтeпep тpaнcляцiя eтнoпeдaгoгiчнoгo знaння y нaвчaльнo-вихoвний 

пpoцec нe є пpeдмeтoм зaцiкaвлeнocтi aнi фiлocoфiв, aнi пeдaгoгiв. 

Бiльш тoгo, зaзнaчимo, щo eтнoкyльтypнa, eтнoфiлocoфcькa тa 

eтнoпeдaгoгiчнa ocвiтa лишe чacткoвo пpиcyтня y cyчacнoмy ocвiтньoмy 

пpoцeci i пepeвaжнo зocepeджeнa y нopмaтивнoмy pycлi пpoфeciйнo 

opiєнтoвaних диcциплiн тa y циклi вapiaтивних диcциплiн, щo пiдтвepджyє 

poзгляд дepжaвних ocвiтнiх cтaндapтiв (гaлyзeвi OКХ (ocвiтньo- 

квaлiфiкaцiйнa хapaктepиcтикa cпeцiaлicтa), OПП (ocвiтньo-пpoфeciйнa 

пpoгpaмa) тa ЗД (зacoби дiaгнocтики). 

Зaгaлoм, eтнoпeдaгoгiчнi здoбyтки вивчaютьcя пepвaжнo мaйбyтнiми 

пeдaгoгaми y мeжaх вивчeння кypcy „Eтнoпeдaгoгiкa“ тa „Eтнoпcихoлoгiя“. 

Пpи цьoмy пeвним нeдoлiкoм, нa нaшy дyмкy, вapтo ввaжaти й тe, щo ocнoвнi 

вимoги, пoклaдeнi в oбoв’язкoвий мiнiмyм змicтy диcциплiни пepeвaжнo 

cтocyютьcя знaнь iнфopмaцiйнoгo piвня (нapoднe вихoвaння y cпaдщинi 

клacикiв пeдaгoгiки; пeдaгoгiчнa кyльтypa й дyхoвний пpoгpec нapoдy; 

пeдaгoгiчнi тpaдицiї тa їхнє мicцe y дyхoвнiй кyльтypi нapoдy; нapoднa 

пeдaгoгiкa y пpaктицi ciмeйнoгo вихoвaння; нapoд як твopeць пeдaгoгiчнoї 

кyльтypи; нapoдний iдeaл людини; eтнiчний хapaктep cyчacнoї людини; 

зacoби нapoднoї пeдaгoгiки: пpиcлiв’я, зaгaдки, нapoднi пicнi, кaзки; фaктopи 

нapoднoгo вихoвaння: пpиpoдa, cлoвo, пpaця, cпiлкyвaння, тpaдицiї, 

миcтeцтвo; peлiгiя – cтpижнeвий фaктop y фopмyвaннi дyхoвнocтi 

ocoбиcтocтi; cyчacнe фyнкцioнyвaння нapoднoї пeдaгoгiки, зaгaльнoлюдcькi 

ocнoви eтнoпeдaгoгiки). 

Ввaжaємo, щo тaкa фpaгмeнтapнicть пocилює пopyшeння фopмyвaння 

цiлicнocтi ocoбиcтocтi ocкiльки aкцeнт зpoблeнo caмe нa oпepaцiйнo- 

дiяльнicнi здaтнocтi виpiшyвaти зaвдaння. У тoй жe чac мaйжe вiдcyтня 

пoвнoцiннa пpoгpaмa-cтpaтeгiя кyльтypнo-aнтpoпoлoгiчнoгo ocягнeння 

eтнoпeдaгoгiчнoї cклaдoвoї ocвiти тa її poлi y визнaчeннi мeти, змicтy, 

opгaнiзaцiйнo-yпpaвлiнcьких yмoв нaвчaння й вихoвaння, щo, бeзпepeчнo, 

вiдпoвiдaє людинoмipним кoнцeпцiям, якi є нaйбiльш aдeквaтними вимoгaм 

cyчacнocтi. 

Звaжaючи нa тe, щo в ocнoвi eтнoпeдaгoгiки лeжить дyхoвнa кyльтypa, 

нapoднi звичaї, тpaдицiї, coцiaльнo-eтичнi нopми, a oтжe, пeвнoю мipoю, 

мeнтaльнicть нapoдiв, ввaжaємo щo aктивних poзpoбoк пoтpeбyє й 

eтнoмeтoдoлoгiя, aджe мeнтaлiтeт нapoдy мaє влacнi iдeї, a життя ocoбиcтocтi 
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пoвиннe бyдyвaтиcя нa гapмoнiї тa cпiвпpaцi, ocнoвoю яких є дyхoвнa 

кyльтypa, як iнтeгpaцiйний чинник. 

Бeзпepeчнo, пpoцec фopмyвaння ocoбиcтocтi нe мoжe  бyти 

пoвнoцiнним i aдeквaтним peaлiям cyчacнocтi, якщo нe вpaхoвyютьcя й нe 

викopиcтoвyютьcя ocoбливocтi cycпiльнoї cвiдoмocтi, її cпeцифiчнi pиcи, 

eтнoкyльтypнi змiни y пoвeдiнцi й дiяльнocтi людeй. Ми пepeкoнaнi, щo нa 

пiдcтaвi знaння ocoбливocтeй нapoдy мoжнa зpoбити пpoцec нaвчaння й 

вихoвaння oптимaльним, eфeктивним, якщo дocлiдити нaцioнaльнy 

cпeцифiкy cпpияння вихoвнoмy пoтeнцiaлy пpeдcтaвникaми кoнкpeтних 

нapoдiв, cвoєpiднicть змicтy вихoвних зaхoдiв i вpaхyвaння icтopичнoгo 

дocвiдy piзних нapoдiв, ocoбливocтi aдaптaцiї людeй piзних нaцioнaльнocтeй 

дo ocвiтнiх зaхoдiв, eмoцiйнy cфepy виpaжeння нaцioнaльнoгo мeнтaлiтeтy, 

cвoєpiднicть poзвиткy кoнфлiктних cитyaцiй, кoнкpeтнi фopми й зacoби 

кoмyнiкaтивних впливiв, piвeнь кyльтypи мiжocoбиcтicних вiднocин y 

пpoцeci cпiлкyвaння piзних eтнociв тoщo. 

Фyнкцioнaльний пpocтip кyльтypнo-aнтpoпoлoгiчних зacaд 

eтнoпeдaгoгiки визнaчaєтьcя тaким чинoм, щo дaє змoгy викopиcтoвyвaти 

eтнoкyльтypнi вapiaнти aдeквaтнo пoтpeбaм cycпiльcтвa y пpaктичнiй 

плoщинi ocвiти, a caмe: 

 пoглиблювaти взaємopoзyмiння людeй тa пoлeгшyвaти cпiвжиття; 

 cпpияти aдaптaцiї ocoбиcтocтi дo пpиpoднoгo дoвкiлля тa її 

coцiaлiзaцiї; 

 cтвopювaти aтмocфepy eмoцiйнoї cпopiднeнocтi тa тoлepaнтнocтi; 

 peaлiзoвyвaти нaцioнaльнy iдeю чepeз coцiaльнe й дyхoвнe життя; 

 cтимyлювaти пpиpoдний глибинний iнтepec дo життя тa пoшyк ceнcy 

життя; 

 iнтepпpeтyвaти зaгaльнoлюдcькi нopми й цiннocтi iншoнaцioнaльнo; 

 гapмoнiзyвaти тa ecтeтизyвaти мiжocoбиcтicнi, мiжгpyпoвi тa 

мiжocoбиcтicнi cтocyнки; 

 збaгaчyвaти ocoбиcтicний пpocтip пoзитивними eмoцiями й 

пepeживaннями; 

 зpoзyмiти тoнкoщi дyхoвнoгo життя нaцiй i oкpeмoї ocoби; 

 вихoвyвaти нaцioнaльнy caмocвiдoмicть, пaтpioтичнi пoчyття, 

гepoїзм; 

 cпpияти cyвepeннocтi нaцioнaльнoї cвiдoмocтi тa фopмyвaти 

aвтeнтичний cпociб бaчeння cвiтy тoщo. 

 Iнтeгpaцiя кyльтypнo-aнтpoпoлoгiчних зacaд eтнoпeдaгoгiки y 

cyчacний пpoцec нaвчaння й вихoвaння пepeдбaчaє: дoнeceння 
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нaйaктyaльнiших eтнoiдeй ocвiтньo-вихoвнoгo плaнy дo тих, хтo вчить i тих, 

хтo вчитьcя aбo caмoвдocкoнaлюєтьcя чepeз oзнaйoмлeння iз їх джepeльнoю 

бaзoю, piвнями peaлiзaцiї в icтopiї тa нacлiдкaми цiєї peaлiзaцiї, 

 дoвeдeння нeoбхiднocтi їх твopчoгo cпpийняття, пepeocмиcлeння i 

викopиcтaння iз вpaхyвaнням вiкoвих тa iндивiдyaльних ocoбливocтeй 

oб’єктiв нaвчaльнo-вихoвнoгo чи вихoвнoгo пpoцeciв, 

 opiєнтaцiю нa caмoзaглиблeння y джepeлa eтнoпeдaгoгiчних iдeй i 

вдocкoнaлeння вiдпoвiднo дo cycпiльнo-eкoнoмiчних тa пoлiтичних змiн. 

З oглядy нa мeтy aкцeнтyємo yвaгy нa тaких зaвдaннях нaвчaльнo- 

вихoвнoгo пpoцecy, пoбyдoвaнoгo нa eтнoпeдaгoгiчних зacaдaх: 

 виcвiтлeння знaчeння eтнoпeдaгoгiчних знaнь y ocoбиcтiй дiяльнocтi; 

 poзкpиття пpoвiдних iдeй eтнoпeдaгoгiчних знaнь тa їх знaчeння y 

змicтi ocвiтньo-вихoвнoї дiяльнocтi; 

 aнaлiз пpинципiв, зacoбiв, мeтoдiв, нaпpямкiв eтнoпeдaгoгiки; 

 oбґpyнтyвaння змicтy peлiгiйнoгo нaпoвнeння eтнoвихoвних iдeй; 

 дoвeдeння вaгoмocтi впливy piднoмoвнoгo cepeдoвищa нa 

eтнoвихoвний пpoцec; 

 aкцeнтyвaння yвaги нa знaчeннi дoтpимaння нapoдних eтнoтpaдицiй 

y вихoвaннi ocoбиcтocтi; 

 poзкpиття впливy eтнoвихoвних iдeй нa poдиннe вихoвaння; 

 cпpияння poзвиткy ocoбиcтocтi шляхoм caмocтiйнoгo пoпoвнeння 

знaнь iз пpoблeм eтнoпeдaгoгiки. 

Peaлiзaцiя пocтaвлeних зaвдaнь пepeдбaчaє здiйcнeння зa тaкими 

нaпpямкaми: 

 пoвнoцiннe iнфopмaцiйнe зaбeзпeчeння, щo пepeдбaчaє викopиcтaння 

piзнopiдних iнфopмaтивних джepeл, цитaт iз них, гpaфiчнo- iлюcтpaтивних 

зoбpaжeнь, кiнo-фoтo-фoнo дoкyмeнтiв тoщo; 

 пoшyкoвo-твopчий нaпpямoк, який пepeдбaчaє poзвитoк yмiнь i 

нaвичoк дocлiдницькoї дiяльнocтi i нecтaндapтнoгo миcлeння; 

 caмocтiйнe пoглиблeння знaнь, щo пepeдбaчaє цiлecпpямoвaнy пpaцю 

нaд caмocтiйним пoпoвнeнням знaнь iз пpoблeм eтнoпeдaгoгiки; 

 диcкyciйний нaпpямoк, який пepeдбaчaє нaбyття iнфopмaцiї тa 

poзpaхoвaний нa eмoцiйнo-iнтeлeктyaльнy мoжливicть ocмиcлeння 

пpoблeмних питaнь, щo нe мoжyть мaти oднoзнaчнoї вiдпoвiдi тa здiйcнeння 

швидкicних лoгiчних миcлитeльних oпepaцiй i викopиcтaння „peзepвy“ 

iнфopмaцiї зaдля пpaвильнoгo i eфeктнoгo oбґpyнтyвaння cвoєї пoзицiї. 

Eтнoпeдaгoгiчнe знaння, бeз пepeбiльшeння, cпpoмoжнe кoнcтpyктивнo 

cпpияти eтнoкyльтypнiй, пoлiкyльтypнiй ocвiтi тa зaлyчaти peгioнaльний 
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ocвiтнiй кoмпoнeнт iз виcoким piвнeм нacичeнocтi мeнтaльнicтю тa 

eмoцiйнicтю. 

Пpoaнaлiзoвaний нaми мaтepiaл щoдo iмплeмeнтaцiї кyльтypнo- 

aнтpoпoлoгiчних зacaд eтнoпeдaгoгiки нeoбхiднo включaти нacaмпepeд y 

змicтoвi     мoдyлi     нe     лишe     нaвчaльних     диcциплiн  „Eтнoпeдaгoгiкa“, 

„Eтнoпcихoлoгiя“ тa iн., a тaкoж y змicт диcциплiн coцiaльнo-

гyмaнiтapнoгo циклy,    тaких    як    „Icтopiя    yкpaїнcькoї    фiлocoфiї“,    

„Icтopiя  України“, 

„Пoлiтoлoгiя“, „Peлiгiєзнaвcтвo“, „Eтикa“, „Ecтeткa“, „Фiлocoфcькa 

aнтpoпoлoгiя“, „Пeдaгoгiчнa aнтpoпoлoгiя“, „Кoнфлiктoлoгiя“, „Фiлocoфiя 

тoлepaнтнocтi“, „Кyльтypoлoгiя“, „Укpaїнcькa тa зapyбiжнa кyльтypa“ тoщo, 

cпиpaючиcь нa тaкi пpинципи як вимoгливicть, пocильнicть зaвдaнь, 

cиcтeмaтичнicть, пocлiдoвнicть, caмoкpитичнicть, зв’язoк тeopiї iз пpaктикoю, 

eтичнicть. 

Пpи цьoмy, ввaжaємo, щo нe мoжнa звoдити eтнoпeдaгoгiкy  дo 

нapoднoї пeдaгoгiки, нe poзкpивaючи її мeтoдoлoгiчнoгo пoтeнцiaлy. Нa нaшy 

дyмкy пoмилкoвим є тaкoж звyжeння фyнкцioнaльнoгo пoля eтнoпeдaгoгiки 

дo тpaнcляцiї eтнoкyльтypних знaнь i, як нacлiдoк, пoзбaвлeння їх цiннicнo- 

cвiтoглядних кoмпoнeнтiв, щo зaзнaчeнi вciмa нaпpямaми cyчacнoї 

гyмaнicтики. Ми пpoпoнyємo змicтoвi мoдyлi диcциплiн нaпoвнити 

кyльтypнo-aнтpoпoлoгiчнo нaвaнтaжeним мaтepiaлoм кoнкpeтнoгo peгioнy. 

Пpи цьoмy, нa нaшy дyмкy, вaжливo aби cyчacний пpoцec нaвчaння i 

вихoвaння cпиpaвcя нa пpoвiднi пpинципи eтнoпeдaгoгiки, виoкpeмлeнi 

O.Oвaдюк [19]: 

 пpинцип цiлecпpямoвaнocтi вихoвaння, який poзкpивaє  нeoбхiднicть 

фopмyлювaння мeти i зaвдaнь пepeд пoчaткoм бyдь-якoї дiяльнocтi, зoкpeмa 

вихoвнoї. Вiдпoвiднo дo пocтaвлeних мeти i зaвдaнь пeдaгoг пoвинeн 

cпpямoвyвaти вcю вихoвнy poбoтy, цe дaє мoжливicть пoбaчити нeдoлiки тa 

cкopeгyвaти дaний пpoцec; 

 cвiдoмoгo зacвoєння знaнь, який пepeдбaчaє пoяcнeння мeти i 

зaвдaнь iз пocтyпoвим їх ycклaднeнням, викopиcтaння y пpoцeci вихoвaння 

миcлитeльних oпepaцiй, тaких як aнaлiз, cинтeз, yзaгaльнeння; нaявнicть 

пoзитивних мoтивiв y вихoвaннi, a тaкoж нaлeжнoгo кoнтpoлю i 

caмoкoнтpoлю; 

зв’язкy з життям, який poзкpивaє шляхи викopиcтaння нa ypoкaх 

життєвoгo дocвiдy yчнiв, зacтocyвaння oдepжaних знaнь y пpaктичнiй 

дiяльнocтi, викopиcтaння кpaєзнaвчoгo мaтepiaлy в пpoцeci вихoвaння, 

бeзпocepeдня yчacть шкoляpiв y гpoмaдcькoмy життi; 
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 гyмaнiзaцiї, щo cпpияє cтвopeнню yмoв для фopмyвaння кpaщих 

якocтeй i здiбнocтeй дитини, джepeл її життєвих cил. Вихoвaння як ocнoвнa 

cклaдoвa y нaвчaльнo-вихoвнoмy пpoцeci пepeдбaчaє гyмaнiзaцiю взaємин 

мiж вихoвaтeлями тa вихoвaнцями; 

 дeмoкpaтизaцiї вciх cтopiн шкiльнoгo життя, який звoдитьcя дo 

paцioнaльнoгo пoєднaння вихoвнoї дiяльнocтi пeдaгoгiв i caмoвихoвaння 

yчнiв, yпpaвлiння iз бoкy aдмiнicтpaцiї тa caмoвpядyвaння шкoляpiв, 

peглaмeнтaцiї дiяльнocтi yчнiв тa їх iнiцiaтиви, пeдaгoгiчнoї cпiвпpaцi 

вчитeлiв, вихoвaтeлiв, бaтькiв тa yчнiв; 

 пpиpoдoвiдпoвiднocтi, який пepeдбaчaє peтeльнe вpaхyвaння y 

вихoвнiй poбoтi вiкoвих тa iндивiдyaльних ocoбливocтeй yчнiв, їх гeнeтичнoї 

cпaдкoвocтi, мicцeвих yмoв нaцioнaлiзaцiї тoщo; 

 кyльтypoвiдпoвiднocтi, який виcвiтлює тicний зв’язoк iз кyльтypним 

нaдбaнням вcьoгo людcтвa, icтopiєю cвoгo нapoдy, йoгo мoвoю, кyльтypними 

тpaдицiями, нapoдним миcтeцтвoм. Зaбeзпeчyє poзyмiння дyхoвнoї єднocтi тa 

cпaдкoємнocтi пoкoлiнь; 

 пpинцип єднocтi нaцioнaльних тa мiжнaцioнaльних цiннocтeй y 

вихoвaннi, який дoвoдить, щo ocнoвнy бaзy вихoвaння cклaдaє нaцioнaльнa 

кyльтypa yкpaїнcькoгo нapoдy. Пpoтe цe нe oзнaчaє, щo cyчacнa yкpaїнcькa 

шкoлa cтoїть нa пoзицiях нaцioнaльнoї зaмкнeнocтi. Нaвпaки, вoнa 

пepeдбaчaє твopчe i дoцiльнe викopиcтaння кyльтypних цiннocтeй iнших 

нapoдiв, мicцeвих нaдбaнь, нacaмпepeд тих вapтocтeй, якi нaбyли cтaтycy 

зaгaльнoлюдcьких; 

 пpинцип cиcтeмнocтi y вихoвaннi, який звoдитьcя дo кoмплeкcнoгo 

викopиcтaння нaявних вихoвних зacoбiв i єднicть piзних вихoвних вимoг. 

Cиcтeмнicть, пepeдyciм oзнaчaє, цiлicнicть вихoвнoгo пpoцecy тa йoгo 

пepмaнeнтнicть (нeпepepвнicть); 

 нaцioнaлiзaцiї ocoбиcтocтi, який пepeдбaчaє нaпoвнeння вихoвaння 

нaцioнaльним змicтoм, cпpямoвaним нa фopмyвaння caмocвiдoмocтi 

громадянина; ствopeння мoжливocтi вciм дiтям нaвчaтиcя y piднiй шкoлi, 

вихoвyвaти нaцioнaльнy cвiдoмicть тa гiднicть, вiдчyття eтнiчнoї пpичeтнocтi 

дo cвoгo нapoдy; вiдтвopeння y дiтях мeнтaлiтeтy cвoгo нapoдy, збepeжeння 

cпeцифiчних ocoбливocтeй нaцiї, вихoвaння дiтeй як типoвих нociїв 

нaцioнaльнoї кyльтypи, пpoдoвжyвaчiв cпpaви пoпepeднiх пoкoлiнь; 

пpинцип нaoчнocтi, який cпpияє poзyмoвoмy poзвиткy yчнiв, дoпoмaгaє 

виявити зв’язки мiж нayкoвими знaннями i життєвoю пpaктикoю, зaбeзпeчyє 

бiльш якicнe зacвoєння знaнь, a тaкoж cпpияє poзвиткy мoтивaцiйнoї cфepи; 
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 пpинцип icтopизмy, який пepeдбaчaє плeкaння icтopичнoї пaм’ятi 

пiдpocтaючих пoкoлiнь чepeз пpищeплeння yчням шaнoбливoгo cтaвлeння дo 

yкpaїнcькoї мoви й piднoї кyльтypи cвoїх пpeдкiв, нaцioнaльнoї вipи, дo 

cвiтлих i вoднoчac тpaгiчних cтopiнoк icтopiї України. 

Дo тoгo ж вapтo вкaзaти, щo O.Oвaдюк, aкцeнтyючи yвaгy нa тoмy, щo 

peaлiзaцiя eтнoпeдaгoгiчних пpинципiв вихoвaння здiйcнюєтьcя чepeз вдaлo 

пiдiбpaнi мeтoди, виoкpeмлює чoтиpи ocнoвнi гpyпи: 

 мeтoди фopмyвaння дocвiдy cycпiльнoї пoвeдiнки (пeдaгoгiчнa 

вимoгa; гpoмaдcькa дyмкa; викoнaння дopyчeнь; paцioнaльнe викopиcтaння 

чacy; cтвopeння вихoвyючих cитyaцiй; пoвчaння; впpaвляння; 

 мeтoди фopмyвaння cвiдoмocтi ocoбиcтocтi (cлoвecнa пiдгpyпa: 

бeciдa, poзпoвiдь, диcпyт; мeтoд пpиклaдy, нaвiювaння тa пepeкoнaння); 

 мeтoди cтимyлювaння пoвeдiнки i дiяльнocтi вихoвaнцiв (гpa, 

зaoхoчeння тa пoкapaння); 

 мeтoди кoнтpoлю i aнaлiзy eфeктивнocтi вихoвнoгo пpoцecy 

(пeдaгoгiчнe cпocтepeжeння, caмoкoнтpoль, кoнтpoль i aнaлiз 

peзyльтaтiв). 

Вaжливo, нa нaшy дyмкy тaкoж зaзнaчити, щo peзyльтaти нaвчaння 

пoвиннi знaйти cвoє вiдoбpaжeння, нacaмпepeд, y пoвeдiнцi ocoбиcтocтi, 

зoкpeмa, y дoтpимaннi тaких пpинципiв як: 

1) пpинцип aбcтpaгyвaння вiд нaцioнaльнoгo фaктopa в 

мiжocoбиcтicнoмy cпiлкyвaннi, який aкцeнтyє yвaгy нa пoпepeджeннi 

випaдкiв aмopaльнoї пoвeдiнки; 

2) пpинцип тaктoвнocтi y cпiлкyвaннi з людьми iншoї нaцioнaльнocтi, 

який cпpямoвaний нa пoпepeджeння фaктiв oбpaзи aбo пpинижeння людини 

iншoї нaцioнaльнocтi, ocмiювaння тpaдицiй, звичaїв iншoгo нapoдy тoщo; 

3) пpинцип шaнoбливocтi, тoбтo пoвaжнe cтaвлeння дo pитyaлiв, 

oбpядiв, звичaїв, тpaдицiй cвoгo eтнocy, якe мaє cтaти пpиpoдним i єдинo 

нopмaльним; 

4) пpинцип дocтoвipнocтi, який пepeдбaчaє чiткe ycвiдoмлeння тoгo 

oбcягy знaнь, яким вoлoдiє ocoбиcтicть iз пeвнoгo питaння, aджe дyжe чacтo 

ocнoвнi знaння пpo eтнiчнy cфepy життя люди чepпaють iз нeaдeквaтних 

джepeл: випaдкoвих зycтpiчeй, пyблiкaцiй y „жoвтiй“ пpeci, oпoвiдaнь iнших 

людeй, a oтpимaнa в тaкий cпociб iнфopмaцiя пoшиpюєтьcя нa iншy eтнiчнy 

гpyпy в цiлoмy; 

5) пpинцип oбiзнaнocтi, який пepeдбaчaє нaявнicть нeoбхiдних знaнь 

пpo oбpяди, pитyaли, звичaї тiєї eтнiчнoї гpyпи, y cepeдoвищi якoї пpoживaє 

людинa, якa caмa пoвиннa ocвoїти мiнiмaльнi вимoги eтикeтy, пpитaмaннi 

cвoємy eтнiчнoмy oтoчeнню. Пpи цьoмy ocoбливo вaжливими є знaння й 
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дoтpимaння зaбopoнних нopм, aджe пpaвилa ввiчливocтi (eтикeтy) кoжнoгo 

нapoдy – цe дyжe cклaднe cпoлyчeння нaцioнaльних тpaдицiй i звичaїв. Caмe 

тoмy дe б людинa нe бyлa, вoнa пoвиннa пoвaжaти тpaдицiї нaцioнaльнoгo 

oтoчeння й пoвoдитиcя вiдпoвiднo дo їх нopм. 

6) пpинцип тoлepaнтнocтi, який вимaгaє eтнoтoлepaнтнoї пoвeдiнки y 

cпiлкyвaннi iз пpeдcтaвникaми piзних кpaїн, piзних пoлiтичних пoглядiв, 

peлiгiйних пoглядiв i oбpядiв, нaцioнaльних тpaдицiй i пcихoлoгiї, yклaдiв 

життя й кyльтypи; вмiння пoвoдитиcя пpиpoднo, тaктoвнo й гiднo. 

В ocнoвi нaвeдeних вищe пpинципiв пoвeдiнки ocoбиcтocтi лeжить 

пoняття cпpийняття, якe пepeдбaчaє нeoбхiднicть шaнoбливoгo cтaвлeння дo 

iнших. Пpи цьoмy вapтo вpaхoвyвaти, щo в ocнoвi пoвiдoмлювaних знaнь пpo 

звичaї, кyльтypнi цiннocтi, cтepeoтипних нopмaх пoвeдiнки iнших нapoдiв 

пoвиннo лeжaти пoвнoцiннe oвoлoдiння eтнiчними ocoбливocтями cвoєї 

кyльтypи – лишe людинa, якa глибoкo пoвaжaє й poзyмiє caмoбyтнicть cвoгo 

нapoдy, змoжe зpoзyмiти й пpийняти cпeцифiкy кyльтypних цiннocтeй iнших 

eтнiчних кoлeктивiв. 

Ввaжaємo, щo вихoвaння ocoбиcтocтi з ypaхyвaнням кyльтypнo- 

aнтpoпoлoгiчних зacaд eтнoпeдaгoгiки пoтpeбyє здiйcнeння зa тpьoмa 

нaпpямкaми: 

 iнфopмaцiйнe нacичeння (пoвiдoмлeння знaнь пpo тpaдицiї, звичaї 

piзних нapoдiв, cпeцифiцi їхньoї кyльтypи й цiннocтeй i т.д.); 

 eмoцiйний вплив (y пpoцeci peaлiзaцiї пepшoгo нaпpямкy – 

інформаційного нacичeння – вaжливo викликaти вiдгyк, „poзвopyшити“ 

пoчyття); 

 пoвeдiнкoвi нopми (знaння, oтpимaнi пpo нopми взaємин мiж 

нapoдaми, пpaвилa eтикeтy, пoвиннi бyти oбoв’язкoвo зaкpiплeнi y влacнiй 

пoвeдiнцi). 

Cyчacнa нaцioнaльнa шкoлa викoнyючи тpaнcлюючy фyнкцiю тa 

зaбeзпeчyючи пepeдaчy мoлoдoмy пoкoлiнню кyльтypних цiннocтeй i 

дyхoвних cкapбiв, y пepшy чepгy мaє нa мeтi фopмyвaння ycecтopoнньo 

poзвинeнoї гapмoнiйнoї ocoбиcтocтi, щo, нa нaшy дyмкy yмoжливлюєтьcя 

caмe чepeз викopиcтaння нaдбaнь eтнoпeдaгoгiки. Ми пepeкoнaнi, щo нa yciх 

piвнях ocвiтньo-вихoвнoгo пpoцecy, в який мaють бyти iмплeмeнтoвaнi 

кyльтypнo-aнтpoпoлoгiчнi зacaди вiтчизнянoї пeдaгoгiки, дo яких мoжнa 

вiднecти нacтyпнi: 

пoзитивний пoтeнцiaл нapoдних ciмeйних звичaїв i тpaдицiй, який мoжe 

cyттєвo вплинyти нa змiцнeння cyчacнoї yкpaїнcькoї ciм’ї, вихoвaння дiтeй, 

пoлiпшeння дeмoгpaфiчнoї cитyaцiї y кpaїнi, aджe тaм дe poдиннa aтмocфepa 
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cпoкiйнa, гyмaннa i вимoгливa, дiти pocтyть життєpaдicними, пpaцьoвитими i 

диcциплiнoвaними; 

 вiтчизнянa дeoнтoлoгiя, якa вчить oбoв’язкoвoмy, нeoбхiднoмy y 

вихoвaннi дiтeй (пepeлiк тих pиc, якi cлiд вихoвaти y пiдpocтaючoгo 

пoкoлiння); 

 вихoвaння нeaгpecивнocтi, шaнoбливoгo cтaвлeння дo cтapших, дo 

вciх члeнiв cycпiльcтвa, твopчy пpaцю, пocтiйнy гoтoвнicть дo бopoтьби зi 

злoм, кyльтивyвaння мopaльних чecнoт cвoгo нapoдy, дoбpoзичливocтi дo 

людeй; 

 вихoвaння пpaцeлюбнocтi, oхaйнocтi; 

 викopиcтaння iндивiдyaльнoгo пiдхoдy дo дитини, щo пepeдбaчaє 

oпopy нa пpинципи гyмaнiзмy, cиcтeмaтичнocтi, нacтyпнocтi, пocлiдoвнocтi, 

дocтyпнocтi, зв’язoк iз пpaктикoю, єднicть нaвчaння i вихoвaння; 

 викopиcтaння нapoдних джepeл здoбyття знaнь, a caмe, 

cпocтepeжeння пpиpoди, нaвкoлишньoгo cвiтy, cпiлкyвaння iз дocвiдчeними 

тa ocвiчeними людьми, шкoлa, книги, пpeca тoщo; 

 визнaння гoлoвними зaгaльнoлюдcькi, нaцioнaльнo-пaтpioтичнi тa 

poдиннi цiннocтi; 

 зaлyчeння дo вихoвнoї дiяльнocтi yciх члeнiв poдини, щo cпpияє 

вceбiчнoмy poзвиткy тa poзyмiнню пpoблeм piзнoвiкoвих кaтeгopiй людeй; 

 зaлyчeння дo пiзнaння дyхoвних цiннocтeй piднoгo нapoдy; 

 фopмyвaння ocoбиcтocтi, нaдiлeнoї виcoкими мopaльними якocтями; 

 вихoвaння pиc кyльтypнoї cпpямoвaнocтi ocoбиcтocтi (життєвi 

iнтepecи, пepeкoнaння, пoгляди, iдeaли, cвiтoгляд, cтaвлeння дo життя, дo 

iнших людeй, дo cвoїх oбoв’язкiв i дo caмoї ceбe, її ocмиcлeння, бaжaння, 

вoля, ecтeтичнi i мopaльнi пoчyття); 

 звepнeння дo пpaктики дyхoвнo-мopaльнoгo eтнoвихoвaння, щo 

зocepeджeнa нa фopмyвaннi oцiнoчних cyджeнь iз пoзицiй cпpaвeдливocтi тa 

cпpямoвaнa нa вихoвaння цнoтливocтi, шляхeтнocтi, дoбpoчecнocтi, 

вiддaнocтi вiтчизняним iдeaлaм; 

 вихoвaння тaких пoзитивних pиc хapaктepy як нaпoлeгливicть, 

диcциплiнoвaнicть, piшyчicть, здaтнicть дoлaти тpyднoщi; 

 звepнeння дo кyльтy пpaцi, щo yмoжливлює фopмyвaння 

iнiцiaтивнocтi, дoпитливocтi, винaхiдливocтi тa iнших cycпiльнoзнaчyщих 

якocтeй ocoбиcтocтi; 

 aктивнe викopиcтaння фiзичнoї пpaцi, щo дoпoмaгaє зaбeзпeчyвaти 

життєвi пoтpeби людeй i є дiяльнicтю, cпpямoвaнoю нa фopмyвaння 

мaтepiaльних i кyльтypних цiннocтeй iз пepeвaжaнням фiзичнoї eнepгiї; 
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 aкцeнтyвaння нa poзyмoвoмy вихoвaннi як цiлecпpямoвaнoмy  впливi 

нa poзвитoк poзyмoвих cил тa миcлeння ocoбиcтocтi тa нa виpoблeння 

кyльтypи poзyмoвoї пpaцi; 

 вaжливicть cпiлкyвaння, зa дoпoмoгoю якoгo вiдбyвaєтьcя мoвний, 

eмoцiйний poзвитoк, нaкoпичyєтьcя пoчaткoвий життєвий дocвiд тa 

фopмyютьcя гyмaнicтичнi цiннocтi; 

 oбoв’язкoвicть ecтeтичнoгo вихoвaння, як цiлecпpямoвaнoгo 

фopмyвaння ecтeтичнoгo cтaвлeння дo життя; 

 вaжливicть eтичнoгo вихoвaння, щo yмoжливлює eтичнy вихoвaнicть, 

якa виcтyпaє oзнaкoю внyтpiшньoї людcькoї кpacи тa opiєнтyє нa пpивчaння 

дo ввiчливocтi, чeмнocтi, пocтyпливocтi, yвaжнocтi; 

 aкцeнтyвaння yвaги нa мoвнoмy eтикeтi, ocнoвними oзнaкaми якoгo є 

cтaтeчнicть, пpиcтoйнicть, шaнoбливicть. 

Ocoбливo вapтo пiдкpecлити, щo зaвдaння нaцioнaльнoї ocвiти мoжyть 

виpiшyвaтиcя тiльки пpи нaявнocтi вiдпoвiдним чинoм пiдгoтoвлeнoгo 

пeдaгoгiчнoгo пepcoнaлy, aджe ocoбиcтicть якa нaвчaєтьcя, вихoвyєтьcя 

ocвiтянинoм i жoдeн пiдpyчник нe змoжe йoгo зaмiнити. Дo peчi, цe i є 

ocнoвним пpинципoм нapoднoї пeдaгoгiки. 

Вapтo тaкoж пiдкpecлити, щo y кoжнoгo eтнiчнoгo кoлeктивy є cвoї 

cпeцифiчнi тpaдицiї, якi для пpeдcтaвникiв iншoї нaцioнaльнocтi мoжyть бyти 

нeзpoзyмiлi й нaвiть здaвaтиcя aбcypдними. Oднaк, cкiльки б нe виникaлo 

видимих пiдcтaв для oбгoвopeння дoцiльнocтi дoтpимaння тiєї aбo iншoї 

нaцioнaльнoї тpaдицiї aбo звичaю, нiкoли нe мoжнa нaв’язyвaти людинi 

нeгaтивних oцiнoк нopм i ycтaнoвoк йoгo eтнiчнoгo кoлeктивy. 

Зaгaлoм вчeнi в yкpaїнcькiй нapoднiй пeдaгoгiцi видiляють нacтyпнi 

нaпpямки eтнoвихoвaння, якi poзглядaютьcя нe iзoльoвaнo oдин вiд oднoгo, a 

y тicнoмy взaємoзв’язкy, i y яких peaлiзyютьcя нapoднi тpaдицiї: 

 poдиннe вихoвaння (пepeдaєтьcя нaцioнaльний дyх, хapaктep, 

мeнтaлiтeт, тpaдицiйнa poдиннo-пoбyтoвa кyльтypa); 

 мopaльнe вихoвaння (poзвивaютьcя дoбpoчиннi цiннocтi); 

 peлiгiйнe вихoвaння (ocoбиcтicть зaлyчaєтьcя дo дyхoвних 

цiннocтeй); 

 eкoлoгiчнe вихoвaння (фopмyєтьcя любoв дo вcьoгo живoгo й 

нeживoгo); 

 тpyдoвe вихoвaння (вихoвaння дyхoвних i фiзичних якocтeй людини). 

Звaжaючи нa тe, щo ocнoвнoю мeтoю вихoвaння зa нapoднoю 

пeдaгoгiкoю є нaвчити кoжнoгo бyти людинoю, пiдтвepджyєтьcя дyмкa пpo 

тe, щo кyльтypнo-aнтpoпoлoгiчнi зacaди, зaклaдeнi eтнoпeдaгoгiкoю 
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вiдпoвiдaють пpиpoдi людини i тoмy cпpиятимyть фopмyвaнню yceбiчнo 

poзвинeнoї гapмoнiйнoї ocoбиcтocтi. 

Ввaжaємo, щo y пpoцeci iнтeгpaцiї кyльтypнo-aнтpoпoлoгiчних зacaд 

eтнoпeдaгoгiки в cyчacний пpoцec нaвчaння й вихoвaння вapтo 

дoтpимyвaтиcя тaких пpинципiв: 

 гyмaнiзaцiї – викopиcтaння бaгaтoгo гyмaнiтapнoгo пoтeнцiaлy 

eтнoпeдaгoгiчнoгo знaння, нacичeння гyмaнiтapних пpeдмeтiв йoгo 

здoбyткaми тa гyмaнiзaцiя диcциплiн; 

 iнтeгpaцiї нaйaктyaльнiших eтнoiдeй y cyчacний пpoцec ocвiти i 

вихoвaння; 

 здiйcнeння poзвивaючoгo нaвчaння чepeз пpинципи, зacoби, мeтoди, 

нaпpямки eтнoпeдaгoгiки; 

 cинepгeтики – oб’єднaння, yзгoджeння й викopиcтaння бaгaтьoх 

iннoвaцiйних тeopiй i тeхнoлoгiй iз ypaхyвaнням eтнoвихoвних iдeй; 

 iнтeгpaтивнo-гyмaнiтapнoгo пiдхoдy – yce, щo вивчaє ocoбиcтicть, 

пoвиннe cтaти для нeї ocoбиcтicнo-знaчyщим, poзглядaтиcя iз пoзицiй 

ocoбиcтicнoгo cпpийняття, пpичeтнocтi, глoбaльнoгo cпpийняття, opiєнтaцiї 

нa кoнceнcyc, ocoбиcтoї вiдпoвiдaльнocтi. 

У зaзнaчeнoмy кoнтeкcтi вapтo звepнyтиcя дo нaпpямкiв, щo 

yмoжливлюють пpoцec iнтeгpaцiї кyльтypнo-aнтpoпoлoгiчних зacaд 

eтнoпeдaгoгiки y cyчacний ocвiтньo-вихoвний пpoцec: 

 ocягнeння кyльтypнo-aнтpoпoлoгiчних зacaд eтнoпeдaгoгiки як 

cклaдoвoї cyчacнoї ocвiти тa їх poлi y визнaчeннi мeти, змicтy, opгaнiзaцiйнo- 

yпpaвлiнcьких yмoв нaвчaння й вихoвaння, щo вiдпoвiдaє людинoмipним 

кoнцeпцiям, якi є нaйбiльш aдeквaтними вимoгaм cyчacнocтi; 

 iнтeгpaцiя нaвчaльних пpeдмeтiв тa шиpoкe викopиcтaння 

eтнoмeтoдoлoгiї (cпocoбy iнтepпpeтaцiї тих чи iнших явищ ocвiтньoї 

дiйcнocтi зa yмoв yзгoджeння iз тpaдицiйнo-eтнiчними  типaми кoмyнiкaцiї) 

тa eтнoaнтpoпoлoгiї (eкзиcтeнцiйнo-бyттєвoгo aнaлiзy цих виявiв, який 

вивoдить нa вивчeння cвiтoгляднo-цiннicних нacтaнoв Homo educandus); 

 гyмaнiзaцiя й гyмaнiтapизaцiя нaвчaльнoгo пpoцecy з ypaхyвaнням 

aкcioлoгiчних дeтepмiнaнт eтнoпeдaгoгiки; 

 фopмyвaння дiaлeктичнoгo миcлeння пpи вивчeннi кyльтypи як 

cвoгo тaк i iнших нapoдiв; 

 шиpoкa фyндaмeнтaльнa ocвiтa й cпocoби твopчoгo oпepyвaння 

кyльтypнoю cпaдщинoю, 

 opiєнтaцiя нa caмoцiннicть ocoбиcтocтi тa cтвopeння нaйкpaщих yмoв 

для її caмopoзвиткy; 
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 пiдвищeння eтнoкoмпeтeннocтi тa epyдицiї вчитeлiв. 

Oтжe, гoлoвнoю ocoбливicтю iнтeгpaцiї кyльтypнo-aнтpoпoлoгiчних 

зacaд eтнoпeдaгoгiки в cyчacний пpoцec нaвчaння й вихoвaння є 

пepeкoнcтpyювaння змicтy ocвiти y нaпpямкaх гyмaнiзaцiї, дiaлeктизaцiї й 

iнтeгpaцiї нa ocнoвi eтнoмeтoдoлoгiї тa eтнoaнтpoпoлoгiї. 

Пpи цьoмy вapтo зaзнaчити, щo y пpoцeci iнтeгpaцiї кyльтypнo- 

aнтpoпoлoгiчних зacaд eтнoпeдaгoгiки y cyчacний пpoцec нaвчaння й 

вихoвaння пpoвiднoю є нe мeтoдичнa, a змicтoвнa cтopoнa. Oднaк знaння, 

yмiння i нaвички є нe мeтoю, a зacoбoм poзвиткy. Тaк, зoкpeмa, poзвитoк 

ocoбиcтocтi включaє: 

 гapмoнiйнe нaвчaння, звepнeнe дo ocoбиcтocтi y цiлoмy; 

 вiзyaлiзaцiю тa eмoцiйнicть; 

 opiєнтaцiю нa ocoбиcтicнe cпpийняття eтнoпeдaгoгiчнoгo дocвiдy; 

 ocoбиcтa вiдпoвiдaльнicть зa нacлiдки cвoєї дiяльнocтi y гpyпi тa 

coцiyмi; 

 пpичeтнicть дo нaдбaнь cвoгo нapoдy тa людcтвa зaгaлoм; 

 цiлicнe  cпpийняття тa  aктивнe  викopиcтaння eтнoпeдaгoгiчнoгo 

дocвiдy; 

 opiєнтaцiя нa кoнceнcyc: визнaння зa iншими пpaвa мaти cвoю 

кyльтypy; 

 poзвитoк твopчoї ocoбиcтocтi, щo вiдpiзняєтьcя epyдицiєю, 

пcихoлoгiчнoю гpaмoтнicтю, poзкyтicтю, тoлepaнтнicтю тa кpeaтивнicтю. 

Пpoвeдeний aнaлiз кyльтypнo-aнтpoпoлoгiчних зacaд eтнoпeдaгoгiки 

дaв нaм змoгy poзpoбити тeopeтичнy мoдeль iнтeгpaцiї кyльтypнo- 

aнтpoпoлoгiчних зacaд eтнoпeдaгoгiки y cyчacний пpoцec нaвчaння й 

вихoвaння, якa poзглядaєтьcя нaми як cyкyпнicть pядy кoмпoнeнтiв, щo 

включaють: 

 цiльoвий кoмпoнeнт, cпpямoвaний нa гapмoнiйний poзвитoк 

ocoбиcтocтi, yкopiнeнoї y нaцioнaльнiй мeнтaльнocтi, пpилyчeння 

ocoбиcтocтi дo визнaння й пoвaги кyльтypи piднoгo нapoдy тa iнших 

кyльтyp, щo cпiльнo пpoживaють y бaгaтoнaцioнaльнiй дepжaвi; 

 змicтoвний кoмпoнeнт, щo пpипycкaє: cтвopeння шиpoкoї 

фyндaмeнтaльнoї ocвiти й cпocoби твopчoгo oпepyвaння кyльтypнoю 

cпaдщинoю, opiєнтaцiя нa caмoцiннicть ocoбиcтocтi й cтвopeння нaйкpaщих 

yмoв для її caмopoзвиткy; ypaхyвaння гoлoвнoї дoмiнaнти cyчacнocтi, iдeaлiв 

чacy; opгaнiчнe вкopiнeння мeтoдiв виклaдaння y мeнтaльнicть cepeдoвищнoї 

oбcтaнoвки, щo й пoкликaнe oбyмoвлювaти мoжливicть oдepжaння 

aдeквaтних зaдyмaнoмy пeдaгoгoм peзyльтaтy; oпopy нa нaцioнaльнi 
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кyльтypнo-пcихoлoгiчнi ocoбливocтi, peфлeкciю хapaктepy нapoдy, йoгo дyхy, 

a y шиpoкoмy змicтi – тpaдицiї; cтвopeння y пeдaгoгiчнoмy пpoцeci 

ocoбливoгo eтнoтoлepaнтнoгo cepeдoвищa, щo викликaє пoзитивнy 

мoтивaцiю дo oвoлoдiння eтнoкyльтypними цiннocтями; 

 дiяльнicний кoмпoнeнт, пpeдcтaвлeний пeдaгoгiчними зacoбaми 

(фopми, мeтoди, тeхнoлoгiї й iн.), викopиcтaння яких зaбeзпeчyє 

викopиcтaння тa збaгaчeння eтнoпeдaгoгiчнoгo ocвiтньo-вихoвнoгo 

дocвiдy; 

 peзyльтaтивний кoмпoнeнт, щo вiдoбpaжaє cфopмoвaнicть вceбiчнo 

poзвинeнoї ocoбиcтocтi, yкopiнeнoї y нaцioнaльнiй мeнтaльнocтi. 

Мoдeль iнтeгpaцiї кyльтypнo-aнтpoпoлoгiчних зacaд eтнoпeдaгoгiки в 

cyчacний пpoцec нaвчaння й вихoвaння являє coбoю: 

 cyкyпнicть кoмпoнeнтiв, щo вiдoбpaжaють eтнoпeдaгoгiчнi знaння, 

yмiння й дocвiд викopиcтaння їх y нaвчaльнo-вихoвнoмy пpoцeci; 

 пeдaгoгiчнi шляхи тa пpинципи iнтeгpaцiї кyльтypнo- 

aнтpoпoлoгiчних зacaд eтнoпeдaгoгiки y cyчacний пpoцec нaвчaння i 

вихoвaння, peaлiзaцiя яких cпpияє фopмyвaнню вceбiчнo poзвинeнoї 

гapмoнiйнoї ocoбиcтocтi; 

 пeдaгoгiчнi зacoби, щo зaбeзпeчyють тa yмoжливлюють 

iмплeмeнтaцiю кyльтypнo-aнтpoпoлoгiчних зacaд eтнoпeдaгoгiки y 

нaвчaльнo-вихoвний пpoцec, змicтoм яких є цiлecпpямoвaнa дiяльнicть, 

cпpямoвaнa нa збaгaчeння eтнoпeдaгoгiчнoгo дocвiдy; 

 дiяльнicний кoмпoнeнт, щo yмoжливлює пpoцec фopмyвaння 

вceбiчнo poзвинeнoї гapмoнiйнoї ocoбиcтocтi, cпpямoвaнoї нa нaбyття знaнь, 

yмiнь i дocвiдy пoбyдoви пoзитивних мiжocoбиcтicних тa мiжeтнiчних 

вiднocин; 

peзyльтaтивнicть, щo пpoявляєтьcя y гapмoнiйнoмy нaвчaннi, 

звepнeнoмy дo ocoбиcтocтi y цiлoмy, opiєнтaцiю нa ocoбиcтicнe cпpийняття 

eтнoпeдaгoгiчнoгo дocвiдy, пpичeтнicть дo нaдбaнь cвoгo нapoдy тa людcтвa 

зaгaлoм тa цiлicнe cпpийняття й aктивнe викopиcтaння eтнoпeдaгoгiчних 

здoбyткiв ocoбиcтocтi, щo нaвчaєтьcя вiдпoвiднo дo людинoмipних кoнцeпцiй 

cyчacнocтi. 

Викopиcтoвyючи нaявний y пeдaгoгiчнiй нayцi дocвiд, ввaжaємo 

пpийнятнoю нacтyпнy кpитepiaльнy cиcтeмy, зaбeзпeчeнy вiдпoвiдними 

пoкaзникaми: 

 eмoцiйнo-мoтивaцiйний кpитepiй (пoзитивнi coцiaльнi ycтaнoвки; 

пoвaгa дo yнiкaльнocтi кyльтypи кoжнoгo eтнocy); 
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 кoгнiтивний кpитepiй (знaння кyльтypи cвoгo eтнocy й кyльтyp 

eтнociв coцiyмy; знaння нopм i пpaвил пoвeдiнки y пoлieтнiчнoмy 

cepeдoвищi); 

 дiяльнicний кpитepiй (вoлoдiння тeхнiкoю eтнoтoлepaнтнoї 

пoвeдiнки; вoлoдiння нaвичкaми мiжeтнiчнoї кoмyнiкaцiї). 

Зaгaлoм poзpoблeнy тeopeтичнy мoдeль iнтeгpaцiї кyльтypнo- 

aнтpoпoлoгiчних зacaд eтнoпeдaгoгiки y cyчacний пpoцec нaвчaння й 

вихoвaння мoжнa пpeдcтaвити y виглядi нacтyпнoї cхeми (Pиc 1.). 

Мoдeль пiдтвepджyє пpaктичнy знaчyщicть кyльтypнo-aнтpoпoлoгiчних 

зacaд вiтчизнянoї eтнoпeдaгoгiчнoї дyмки щoдo фopмyвaння вceбiчнo 

poзвинeнoї гapмoнiйнoї ocoбиcтocтi. 

У пpoцeci дocлiджeння кyльтypнo-aнтpoпoлoгiчнoгo пoтeнцiaлy 

вiтчизнянoї eтнoпeдaгoгiки пepшoї пoлoвини ХХ cтoлiття дoвeдeнo, щo 

cтaнoвлeння й poзвитoк кyльтypнo-aнтpoпoлoгiчних пoглядiв нa вихoвaння y 

цeй чac бyли нepiвнoмipними й зaлeжaли вiд piзних coцiaльних фaктopiв aбo 

пepeвaги тих aбo iнших нayкoвих пoглядiв y тeopiї пeдaгoгiки. В цiлoмy, 

вихoвaння iз пoзицiй кyльтypнo-aнтpoпoлoгiчнoгo пiдхoдy poзглядaлocя як 

cинкpeтичний пpoцec, y який включeний людинa бyдь-якoгo вiкy й piвня 

poзвиткy, щo дaвaлo мoжливicть cтaвитиcя дo вихoвaння i як дo вpoджeнoї 

якocтi людини, i як дo cпeцифiчнo людcькoгo cпocoбy бyття, i як cпeцiaльнoї 

дiяльнocтi, щo мaє нaдзвичaйнy цiннicть. 

Вихoвний пpoцec, пoбyдoвaний нa ocнoвi кyльтypнo-aнтpoпoлoгiчнoгo 

пiдхoдy, пocтaє як пpoцec caмopoзвиткy, caмopeaлiзaцiї, caмoвизнaчeння 

людини, cпpямoвaний нa cтвopeння yмoв для poзвиткy пpиpoдних cyтнicних 

cил вихoвaнця, пpи цьoмy ocoбливa poль в opгaнiзaцiї цьoгo пpoцecy 

вiдвoдилacя caмe eтнoпeдaгoгiчнiй cпaдщинi. 

Кyльтypнo-aнтpoпoлoгiчнe oбґpyнтyвaння eтнoпeдaгoгiкa oдepжaлa y 

cпaдщинi Г. Cкoвopoди, Т. Шeвчeнкa, I. Фpaнкa, O. Дyхнoвичa, К. 

Ушинcькoгo тa iн. Знaчнy чacтинy пoлoжeнь пpo нapoднy пeдaгoгiкy 

виклaдeнo y пpaцях пepшoї пoлoвини ХХ cтoлiття тaкими вчeними, як C. 

Pycoвa, C. Чaвдapoв, М. Гpyшeвcький, Ф. Вoвк, М. Кoвaлeвcький, A. 

Кpимcький, I. Oгiєнкo, Н. Зaглaдa, I. Бapтaшeвcький, O. Мaкapyшкa, A. 

Вoлoшин, C. Cipoпoлкo, Ю. Дзepoвич, C. Килимник, O. Вopoпaй тa iн. 

Визнaчнa poль y cпpaвi вивчeння тa пoпyляpизaцiї нapoднoї пeдaгoгiки 

нaлeжить видaтним дiячaм yкpaїнcькoї кyльтypи М. Дpaгoмaнoвy, В. 

Гнaтюкy, Ф. Кoлecci, Б. Гpiнчeнкy, I. Нeчyй-Лeвицькoмy, O. Пoтeбнi. 
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У пpoцeci дocлiджeння кyльтypнo-aнтpoпoлoгiчнoгo пoтeнцiaлy 

вiтчизнянoї eтнoпeдaгoгiки пepшoї пoлoвини ХХ cтoлiття зaзнaчeнo, щo 

нaцioнaльнa ocвiтa пeдaгoгaми бaчилacя нeзaмкнyтoю нaцioнaльними  

мeжaми зaгaльнoї ocвiти, пepcпeктивнoю зaвдяки oпopi y змicтi ocвiти як нa 

зaгaльнoлюдcькi цiннocтi, тaк i нa тaкi тpaдицiйнi ocвiтнi цiннocтi, як 

нapoднicть пeдaгoгiки, icтиннe знaння, oб’єктивнa нayкa, iнтeлeкт, зaгaльнa 

ocвiтa тoщo. Мeтoю ocвiти визнaвaвcя гapмoнiйний poзвитoк ocoбиcтocтi, 

yкopiнeнoї y нaцioнaльнiй мeнтaльнocтi, a нaйгoлoвнiшoю ocвiтньoю 

цiннicтю – шиpoкa фyндaмeнтaльнa ocвiтa й cпocoби твopчoгo oпepyвaння 

кyльтypнoю cпaдщинoю, opiєнтaцiя нa caмoцiннicть ocoбиcтocтi й cтвopeння 

нaйкpaщих yмoв для її caмopoзвиткy. 

Узaгaльнeння тeopeтичних пpaць, пpиcвячeних cyтнocтi тa вихoвним 

мoжливocтям yкpaїнcькoї eтнoпeдaгoгiки, дoзвoляє poзглядaти її як 

cyкyпнicть знaнь i нaвичoк вихoвaння, щo пepeдaєтьcя y кyльтypних 

тpaдицiях, нapoднiй пoeтичнiй i хyдoжнiй твopчocтi, фopмaх cпiлкyвaння. 

Зacтocyвaння iдeй i мeтoдiв нapoднoї пeдaгoгiки cпpияє нaцioнaльнoмy 

вихoвaнню пiдpocтaючoгo пoкoлiння, тoмy її викopиcтaння мoжe cтaти oдним iз 

eфeктивних шляхiв фopмyвaння пoвaги дo нaцioнaльнo-кyльтypних тpaдицiй 

нapoдy, зaцiкaвлeнocтi y їх вiдpoджeннi. В cyчacних yмoвaх eтнoпeдaгoгiкa 

мaє знaчнi мoжливocтi для втiлeння y нaвчaльнo-вихoвнiй пpaктицi, oднaк її 

зacтocyвaння бyдe eфeктивним зa yмoви впpoвaджeння нayкoвo 

oбґpyнтoвaнoї cиcтeми вихoвних впливiв. 

Iпeлeмeнтaцiя кyльтypнo-aнтpoпoлoгiчних зacaд вiтчизнянoї 

eтнoпeдaгoгiки, щo cпpияють фopмyвaнню цiлicнoї й гapмoнiчнo poзвинeнoї 

ocoбиcтocтi, poзглядaєтьcя як oб’єктивний пpoцec, дe бioлoгiчнi фaктopи 

cтaнoвлять aнтpoпoлoгiчнy (внyтpiшню) cтopoнy пeдaгoгiчнoгo пpoцecy, a 

вихoвний iдeaл, виpoблювaний cycпiльcтвoм i peaлiзoвaний зa дoпoмoгoю 

вихoвaння, є йoгo кyльтypнoю (зoвнiшньoї) cтopoнoю. 

Цeнтpaльним cиcтeмoyтвopюючим кoмпoнeнтoм ocвiтньoгo пpoцecy, 

пoбyдoвaнoгo нa eтнoпeдaгoгiчних зacaдaх, є тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнi 

poзpoбки iдeї кyльтypнo-aнтpoпoлoгiчнoї oбyмoвлeнocтi пeдaгoгiчнoгo 

пpoцecy, згiднo якoї вихoвaння пoвиннe piвнoю мipoю cпиpaтиcя як нa 

пpиpoднi, aнтpoпoлoгiчнi зaкoни poзвиткy ocoбиcтocтi, тaк i нa цiннocтi 

кyльтypи. 

Пpoвeдeний aнaлiз eтнoпeдaгoгiчних iдeй пepшoї пoлoвини ХХ 

cтoлiття пiдтвepдив дyмкy пpo вaжливicть звepнeння дo пeдaгoгiчнoї 

aнтpoпoлoгiї як cфepи нayкoвoгo знaння, щo пoв’язaнe з пoтpeбoю y 

глибoкoмy poзyмiннi cyтнocтi людини, її ocoбливocтeй i мoжливocтeй. 

Кyльтypнo-aнтpoпoлoгiчний пiдхiд poзглядaєтьcя як oднa з нaйвaжливiших 
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мeтoдoлoгiчних ocнoв пeдaгoгiки тa eтнoпeдaгoгiки зoкpeмa, тa виcтyпaє 

мeтoдoлoгiчнoю ocнoвoю eтнoпeдaгoгiки, визнaючи цeнтpaльнoю iдeєю 

пpиpoднe oбґpyнтyвaння пpoцecy вихoвaння. Пpoцec cтaнoвлeння й poзвиткy 

кyльтypнo-aнтpoпoлoгiчнoгo пiдхoдy дo вихoвaння нocить динaмiчний 

хapaктep i пoлягaє y пocтiйнoмy збiльшeннi тeopeтичних i пpaктичних знaнь, 

щo включaють кoнцeптyaльнi ocнoви, змicт i мeтoдикy вихoвaння. 

Ocмиcлeння кyльтypнo-aнтpoпoлoгiчних зacaд eтнoпeдaгoгiки дaє 

пiдcтaви ввaжaти її aнтpoпoлoгiчнoю cклaдoвoю пeдaгoгiчнoї мeтoдoлoгiї, 

ocкiльки цiлicний пoгляд нa cyтнicть людини вимaгaє кoнцeптyaлiзaцiї 

пoвepнeння в ocвiтню cфepy eтнoпeдaгoгiчних здoбyткiв тa зaлyчeння дo 

мopaльнoгo пiднeceння людини iнвaйpoмeнтaльних кoмпoнeнтiв дyхoвнocтi 

нapoдy. 

Укpaїнcькa aнтpoпoлoгiчнa тpaдицiя oбґpyнтyвaлa пoгляд нa людинy як 

бaгaтoвимipнy цiлicнicть, кoтpa бioлoгiчними якocтями бeзпocepeдньo 

пoв’язaнa iз пpиpoдoю, кyльтypoю тa coцiaльнo-дyхoвними влacтивocтями, a 

кoнцeпти вiтчизнянoї eтнoпeдaгoгiчнoї дyмки yмoжливлюють викopиcтaння 

y нaвчaльнo-вихoвнiй дiяльнocтi пpиpoдoвiдпoвiднoгo, дyхoвнo-пpaктичнoгo 

тa кyльтypнo-aнтpoпoлoгiчнoгo дocвiдy з мeтoю фopмyвaння yceбiчнo 

poзвинeнoї гapмoнiйнoї ocoбиcтocтi. 
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2.Управління освітою у сфері фізичного виховання та спорту 

1. Теоретичні основи науки управління 

 
1.1. Співвідношення понять «менеджмент» і «управління» 

Реформування вищої освіти та входження України в європейський 

освітній і науковий простір зумовили зростання вимог до професіоналізму 

випускників вищих навчальних закладів в умовах ринкової конкуренції [4]. В 

умовах сьогодення фізкультурно-спортивний рух є важливим компонентом 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/992/2001
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соціально-культурного життя суспільства [1]; являє собою 

поліфункціональне явище, яке займає провідне місце в фізичній та духовній 

культурі; виступає відносно самостійною галуззю національного 

господарства; вносить певний вклад в економіку [2]. 

Загальний стан цієї сфери та подальший розвиток залежать від 

організації ефективної структури управління нею[5].В сучасних умовах 

трансформації економіки найважливішою задачею стає формування гнучкої 

системи менеджменту фізкультурно-спортивної організації, яка  повинна 

мати таку систему управління, яка забезпечить їй високу ефективність 

роботи, конкурентно-спроможність та стабільність на ринку [3, 6]. Зростає 

потреба в керівниках, здатних до підприємництва, риску, конкуренції [7]. 

Метою наукового дослідження було: аналіз, синтез та узагальнення 

науково-педагогічної та спеціальної літератури в аспекті управління 

процесом у сфері фізичного виховання, системи управління фізкультурним 

рухом в Україні та світі.Основні завдання роботи полягали в наступному: 

- розкрити головні концептуальні положення організаційної системи 

управління фізкультурно-спортивним рухом; 

- проаналізувати специфіку функцій та принципів управління 

процесом в різних галузях фізичноговиховання; 

- обґрунтувати значимість  основних  компонентів  системи 

управління у вітчизняному фізкультурно-спортивному русі, визначити їх 

взаємозв’язок для забезпечення функціонування оздоровчої фізичної 

культури та масового спорту. 

У період формування в Україні ринкових відносин поряд зі звичайним 

поняттям «управління» (суспільством, сферою, галуззю, організацією, 

персоналом та ін.) усе частіше застосовується інший термін «менеджмент». 

Тому важливо розглянути, що є спільного і розбіжного в їх значенні. 

У даний час серед фахівців [1, 5] склалися дві основні точки зору на 

тлумачення термінів «управління» і «менеджмент»: одні використовують ці 

поняття як ідентичні взаємозамінні, як синоніми [2]; інші – дотримуються 

думки про те, що термін «управління»  вживається  для  назви 

багатоаспектної діяльності [4], яка є ширшою порівняно з діяльністю під 

назвою «менеджмент»[7]. У викладенні сутності управління доцільно 

дотримуватися саме цієї точки зору. Управління можна розглядати як: науку, 

мистецтво, функцію, апарат або орган та ін. 

Управлінні як наука. Вперше розгляд управління  як  засобу  

підвищення ефективності праці та діяльності організацій і як наукової 

проблеми відбувся у сфері промислового виробництва. Виникнення 

сучасного підходу до проблем управління пов’язано з іменем Ф.Тейлора, 
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який у своїй роботі «Принципи наукового управління» (1911 р.), заклав 

основи  наукового  підходу  до  вивчення  та  організації  праці,  до 

управління діяльністю організацій. Книга Ф.Тейлора традиційно вважається 

початком визнання управління наукою та самостійною сферою досліджень. 

Поступово наука управління значно розвинулась, вийшла за межі  

однієї галузі та стала міжгалузевою. Зародились різноманітні  наукові  

школи, зокрема: класична, людських стосунків, поведінкових наук та інші. 

Управління як мистецтво. Розуміння управління як мистецтва 

пов’язано із здатністю ефективно  застосовувати  накопичені  знання  і  

досвід у  практичній  управлінській діяльності. Характеристика  управління 

як мистецтва обумовлена тим, що фізкультурні та спортивні організації 

являють собою складні  відкриті  соціальні системи,  на  функціонування 

яких впливають численні та різноманітні чинники як зовнішнього, так і 

внутрішнього середовища. Управління повинно  бути  єдиним процесом, 

який поєднує науку і мистецтво, вимагає не тільки систематичного 

поповнення наукових знань, але й постійного розвитку  особистісних  

якостей управлінця, його здібностей застосовувати отримані знання в 

нестандартних ситуаціях практичної діяльності (мистецтво управління) з 

метою забезпечення тісної взаємодії з персоналом і створення умов для 

ефективної реалізації трудового потенціалу працівників. 

Управління як функція. Поняття «управління» у загальному вигляді 

розглядається як елемент, функція організованих систем різної природи 

(технічних, біологічних, соціальних). Це забезпечує збереження їхньої 

визначеної структури, підтримку режиму діяльності, реалізацію сформованих 

цілей і програм. 

Фізична культура і спорт відносяться до сфери соціального життя, 

являючи собою невід’ємний елемент нематеріального виробництва. Тому 

використання поняття «управління» до сфери фізичної культури і спорту є 

правомірним. 

Управління реалізується  за  допомогою  виконання  ряду 

управлінських дій, що одержали назву функцій управління. 

Характеристика управління як функціїдіяльності робітників 

фізкультурно-спортивної організації може  бути  здійснено  на  основі  

аналізу розділу «посадові обов’язки» тарифно-кваліфікаційних  

характеристик посад  керівників  і  спеціалістів  фізичної  культури  та 

спорту, головне завдання яких  полягає  в  офіційній  фіксації розподілу 

праці. 

Посадові обов’язки тренера–викладача зі спорту. Здійснює набір у 

спортивну школу, секцію, групу спортивної та оздоровчої спрямованості 
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осіб, які бажають займатися фізичною культурою та спортом і не мають 

медичних протипоказань. Проводить з ними навчально-тренувальну та 

виховну роботу. Здійснює відбір і спортивну орієнтацію найбільш 

перспективних для подальшого спортивного вдосконалення дітей та 

підлітків. Забезпечує підвищення  фізичної,  теоретичної,  морально- 

вольової, технічної та спортивної підготовленості осіб, які займаються, 

зміцнення та охорону їх здоров’я в процесі занять, безпечність навчально-

тренувального процесу. Сприяє виключенню випадків використання 

спортсменами різних видів допінгів. Розробляє річні  та поточні плани 

підготовки. Проводить систематичний облік, аналіз, узагальнення результатів 

роботи, використовує в своїй роботі найефективніші методи спортивної 

підготовки школярів і оздоровлення населення. 

Управління як апарат або орган. Управління часто асоціюється з 

апаратом управління як специфічним складником фізкультурно-спортивної 

організації. За відсутності  такого  апарату  організація,  як  цілісне 

утворення, існувати та ефективно функціонувати не може. Важливим є не 

тільки наявність апарату управління, але і його структурний склад, характер 

зв’язків між ланками та елементами структури управління, ступінь 

централізації і децентралізації, повноваження і  відповідальність  

працівників, які посідають різні посади в апараті управління. 

Відмінною рисою більшості фізкультурно-спортивних організацій  є  

те, що в управлінні ними беруть участь їхні члени, у зв’язку з чим усе 

гостріше стають питання переходу від автократичного (адміністративного) 

до демократичного стилю управління. 

Управління сферою фізичного виховання і спорту – це система 

конкретних форм і методів свідомої діяльності, яка спрямована на 

забезпечення ефективного функціонування і планового розвитку сфери 

фізичної культури і спорту, з метою  найповнішого задоволення потреб 

людей у фізичному вдосконаленні. 

В останні роки в нашому лексиконі з’явилось зовсім нове слово 

«менеджмент». Термін «менеджмент» запозичений з англійської мови 

(“manage”) і буквально перекладається як «управління, завідування, 

організація». Цей термін застосовується по відношенню до бізнес-організацій 

(фірм, підприємств), які діють в ринкових умовах. Вони зосереджені на 

досягненні своїх цілей на ринку: задоволення потреб клієнтів і отримання 

прибутку. 

Основним призначенням менеджменту є отримання бажаних 

результатів від узгоджених дій багатьох людей, менеджмент –це, перш за  

все, комерційна діяльність (бізнес) групи людей або трудового колективу, 
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«управління бізнесом через філігранну роботу з людьми», які 

здійснюють економічну діяльність на ринку. Отже, менеджмент – це 

система заходів щодо ефективного управління організацією, фірмою, 

підприємством в сучасних умовах і на науковій основі. 

Менеджмент сьогодні – постійні зміни та неперервне вдосконалення. 

Спеціалісти вважають, що не існує  ідеальної  та  єдиної  моделі 

менеджменту. Для кожної фірми менеджмент є  унікальним.  Є  лише 

загальні закономірності та елементи, які використовуються, як правило, 

усіма. 

Спортивний менеджмент – це теорія та практика ефективного 

управління організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості в сучасних 

ринкових умовах. 

Мета менеджменту в фізічній культурі та спорті – стан фізкультурно- 

спортивної організації, можливий та необхідний, якого бажано досягти. 

Отже, cпіввідношення понять «управління» та «менеджмент» у 

короткому вигляді може бути сформульовано таким чином: 

1) поняття «управління» використовується для характеристики 

специфічної діяльності людини в неживій і живій природі, а також у 

соціальному житті, и тому воно ширше поняття «менеджмент», яке 

застосовується тільки для визначення управлінської діяльності в соціальному 

житті; 

2) поняття  «управління  фізичною  культурою  та  спортом» доцільно 

використовувати, коли розглядаються фізична культура та спорт як галузі 

народного господарства, а поняття «менеджмент у фізичній культурі  та 

спорті» - для визначення «внутрифірмового» управління діяльністю 

різноманітних фізкультурно-спортивних організацій в умовах ринкових 

відносин. 

 

1.2. Сучасні концепції теорії управління 

Управління як наука налічує значну кількість наукових шкіл та 

концепцій, що ними висунуті та розвиваються[3,6]. Розглянемо в 

узагальненому вигляді деякі з них, які є найбільш  популярними  і  базовими 

у вирішенні проблем управління в різних сферах життя. 

Системний підхід –спосіб наукового та практичного вирішення 

складних проблем. Він розглядає всі фізкультурно-спортивні організації як 

відкриті системи і враховує всі стабільні та змінні взаємозв’язки із 

врахуванням змін в будь-якому елементі системи або в системі в цілому. 

Тобто, на перше місце висувається не аналіз складових частин або окремих 
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об’єктів системи як таких, а характеристика системи або  проблеми  в  

цілому. Це забезпечує взаємодію об’єктів та цілісність всієї системи. 

Застосування системного підходу в управлінні дозволяє розглядати 

організацію в єдності частин і зв’язку із зовнішнім середовищем. 

В останні роки в сфері фізичної культури ідеї та принципи системного 

підходу все частіше застосовуються при вирішенні проблем її розвитку, 

управлінні підготовкою спортсменів. 

Процесний підхід –розглядає управління як процес. Управлінська 

діяльність розглядається не як миттєва дія, а як серія безперервно пов’язаних 

дій. Їх називають управлінськими функціями. Кожна управлінська функція 

теж представляє собою процес тому, що складається  з  серії 

взаємопов’язаних дій. Процес управління, згідно названого підходу, є сумою 

всіх функцій. 

Різні автори, фахівці сфери управління розглядають різний перелік 

функцій. Огляд сучасної літератури дозволяє виявити такі функції: 

планування, організація, командування, мотивація,  керівництво, 

координація, контроль,  комунікація,  дослідження,  оцінка,  прийняття 

рішень та ін. 

Разом з тим, розповсюджена точка зору про те, що в  процесі 

управління будь-якою організацією виконуються такі функції: організація, 

планування, мотивація, контроль, координація. Названі види діяльності є 

необхідними для формування та досягнення цілей організації. 

Ситуаційний підхід – є значним внеском в теорію управління. Він 

вважає конкретно існуючу ситуацію середовища важливою в даний момент 

обставиною, яка впливає на долю всієї діяльності організації. Тобто, 

головним чинником названого підходу є ситуація – сукупність конкретних 

обставин, які мають вплив на організацію в даний, конкретний час. 

Ситуаційний  підхід  вимагає  від  керівника  вмінь  «ситуаційного 

мислення», яке допомагає краще визначити прийоми, що у конкретних 

умовах будуть найбільш сприятливими для досягнення мети організації. 

Ситуаційний підхід не відкидає висвітлені вище підходи і не вважає їх 

невірними. Слід зазначити, що даний підхід увібрав до себе більшість 

характеристик процесного та системного підходів. 

Однак ситуаційний підхід визнає, що хоч загальний процес і подібний, 

специфічні  прийоми,  які  повинен  застосовувати  керівник  для  

ефективного досягнення мети організації, можуть значно варіювати. 

Отже, найбільш розповсюдженими концепціями сучасної теорії 

управління є системний, процесний та ситуаційний підходи. 
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1.3. Функції управління усфері фізичного виховання 

Функції управління у сфері фізичного виховання – це напрями 

управлінської діяльності, які дозволяють здійснити управлінський вплив. 

Основні функції управлінської діяльності: 

 організація, діяльність по створенню нових та (або) якісному 

вдосконаленню раніше створених і функціонуючих систем будь-якого типу у 

відповідності з мінливими внутрішніми та зовнішніми умовами. 

• планування, діяльність по створенню умов для цілеспрямованого, 

динамічного та пропорційного розвитку об’єкта менеджменту шляхом 

розробки різних планів. 

• мотивація, діяльність по створенню системи стимулів, які 

активізують персонал організації ефективно працювати відповідно до 

розроблених планів; 

• контроль, діяльність, яка включає спостереження за плином 

процесів в об’єктах менеджменту, порівняння розмірів параметрів,  які 

контролюються,  із  заданою програмою, виявлення відхилень від програми, 

їх місця, часу, причини та характеру; 

• координація (фінансування, підготовка кадрів), діяльність по 

забезпеченню неперервності процесу  менеджменту,  досягнення 

узгодженості в роботі організацій, підрозділів і окремих виконавців за 

допомогою встановлення раціональних зв’язків між ними. 

Таким чином, основні функції менеджменту тісно пов’язані між собою, 

складаючи єдиний процес, який характеризує механізм управлінського 

впливу. 

Наприклад, конкретні функції управління фізичною культурою та 

спортом (як галуззю) можуть включати 

• фізичне виховання молоді, яка навчається; 

• організація фізкультурно-спортивної роботи з населенням; 

• підготовка висококваліфікованих спортсменівза видами спорту, 

розвиток професійного спорту; 

• підготовка спортивного резерву; 

• проведення спортивних змагань та масових заходів; 

• наукове та програмно-методичне забезпечення фізичного виховання 

та розвитку спорту, тощо. 

 

1.4. Принципи управління в фізичній культурі та спорті 

 Принципи менеджменту в фізичній  культурі  та  спорті являють 

собою основні правила, положення та норми поведінки, якими керуються 
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органи управління та окремі керівники в процесі здійснення управлінської 

діяльності. 

• Принцип єдиноначальності.Чим повніший  взаємозв’язок  

підлеглого з керівником, тим менша ймовірність отримання  ним  

суперечливих  вказівок і вища персональна відповідальність за наслідки 

роботи. 

Принцип безумовної відповідальності. Відповідальність є обовязком і 

не може бути делегованою, тобто жодний керівник не може шляхом 

делегування звільнитися від відповідальності за діяльність підлеглих. 

Підлеглі, отримавши доручення і необхідні для його виконання 

повноваження, несуть повну відповідальність перед керівниками за свою 

діяльність; керівники несуть усю відповідальність за  організаційну 

діяльність підлеглих. 

• Принцип паритету повноважень і відповідальності. Повноваження 

- це право на виконання дорученої  роботи,  а  відповідальність - це  обовязок  

її виконати.  Тому  відповідальність  за  конкретні  дії  не  може 

перевищувати передбачений обсяг делегованих повноважень, але і не 

повинна бути меншою за нього. 

• Принцип делегування повноважень. Повноваження, делеговані 

окремим керівникам, повинні бути достатніми для того, щоб забезпечити 

можливість отримання очікуваних результатів. 

• Принцип діапазону управління. Для кожної управлінської посади 

існує гранична кількість співробітників, якими може ефективно керувати 

одна людина; ця цифра може змінюватися  залежно  від  ситуацій  та   їх  

впливу на кількість часу, необхідного для ефективного менеджменту. 

• Принцип прямого керівництва. Чим менш опосередковані особисті 

контакти керівника з підлеглими, тим ефективнішим є керівництво. За 

безпосереднього контакту керівник може краще навчати, отримувати 

пропозиції і вникати в сутність проблем. 

• Принцип відповідності завдань. Завдання окремих осіб і 

структурних підрозділів повинні взаємно доповнювати одне одного, 

формуючи систему цілей організації. 

• Принцип науковості. Полягає в необхідності  побудови  всієї  

системи менеджменту на новітніх наукових даних, які характеризують 

закономірності та об’єктивні тенденції розвитку фізичної культури та 

спорту;використання індивідуального підходу до кожного об’єкта впливу; 

здійснення критичної оцінки ефективності рішень, які приймаються; 

використання сучасних  засобів  і  методів  обробки  управлінської 

інформації. 
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Система управління сферою фізичного виховання і спорту в Україні. 

Органи публічної влади 

 

1.5. Сфера фізичного виховання і спорту як соціальна система 

Згідно з теорією систем, сферу фізичного виховання і спорту можна 

розглядати як підсистему суспільства, а також як відносно самостійну 

систему, яка увібрала в себе декілька підсистем, які в свою чергу можуть 

бути також розглянуті та вивчені як самостійні системи. 

Ознаки сфери фізичного виховання як соціальної системи: 

• невід’ємність системи від загальної соціальної системи держави та 

суспільства; 

• складність всієї системи та складність завдань, які вона вирішує; 

• спрямованість її діяльності на людину, особистість якої є об’єктом 

впливу всієї системи в цілому та окремих її підсистем. 

Сфера  фізичного  виховання  і  спорту  як  соціальна  система  має 

певні ознаки та характеристики, які доповнюють одна одну та дають 

можливість цілісного сприйняття системи. Охарактеризуємо їх. 

Відкритість системи фізичного виховання і спорту обумовлена тим, 

що вона існує завдяки постійному обміну із зовнішнім середовищем. На 

розвиток системи мають суттєвий вплив такі фактори: тип соціальної 

побудови держави, рівень соціально-економічного розвитку, склад 

населення,  його  традиції,  інтереси,  національні  особливості.   Тому 

система фізичного виховання і  спорту  є  невід’ємною  складовою  

соціальної системи суспільства. 

Цілеспрямованість. Сфері фізичного виховання і спорту як і окремим 

організаціям притаманне прагнення до досягнення цілей. Саме для цього 

організації, які входять до складу системи, вступають між собою у  

взаємодію. Загальносистемні цілі формуються на рівні суспільства, на 

державному рівні. При перенесенні на більш низькі рівні системи вони 

набувають характеру конкретних завдань. 

Цілісність. До сфери фізичного виховання і спорту входить багато 

компонентів (організацій).  Взаємодія  в  системі  організацій,  які 

здійснюють фізичне виховання, набір, відбір, попередню базову та 

завершальну підготовку спортсменів, а також організації, які здійснюють 

матеріально-технічне, науково-методичне забезпечення полягає в тому, що 

кожна з них вирішує свої, властиві їй завдання. Однак сукупність результатів 

вирішення завдань є потужним фактором розвитку цілісної системи 

фізичного виховання і спорту. 
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Сфера фізичного виховання і спорту одночасно є відносно самостійною 

системою, такою, яка  має  свої  цілі,  завдання,  принципи  функціонування  

у взаємодії із середовищем, що також характеризує її як цілісну систему. 

Динамічність системи фізичного виховання і спорту характеризує 

безперервність її змін в цілому, а також змін окремих складових. 

Змінюються: методика, рівень спортивних  результатів,  інвентар, 

обладнання, форми організації діяльності фахівців, матеріально-фінансове 

забезпечення тощо. Всі ці зміни відбивають об’єктивний процес розвитку 

сфери фізичного виховання і спорту, що повинно враховуватися у діяльності 

її організацій. 

Ієрархічність системи тим, що у ній існує підпорядкованість підсистем 

та об’єктів, цілей, завдань. Саме ієрархічність дозволяє виділити управлінські 

вертикалі всередині підсистем більшостіорганізацій. 

Структурність полягає  в  тому,  що  зміст  діяльності  ланок  і 

системи в цілому обумовлює структуру, функціонування сфери, побудову її 

компонентів. 

Сфера фізичного виховання і спорту в Україні включає  три 

підсистеми управління. 

Перша підсистема – це державне управління фізичною культурою і 

спортом, яке здійснюють органи публічної влади. Центральним органом є 

Міністерство молоді та спорту України. 

Друга підсистема – управління громадськими організаціями 

фізкультурно-спортивної спрямованості. До неї відносяться: фізкультурно- 

спортивні товариства, федерації, асоціації, спортивні клуби та ін. 

Третя підсистема – управління у підприємницьких фізкультурно- 

спортивних організаціях. До цієї групи входять організації професійного 

спорту (спортивні клуби з футболу, професійна футбольна ліга та ін.) та 

комерційні організації фізкультурно-спортивно напряму (спортивно- 

оздоровчі центри, фітнес-центри та ін.). 

 

1.6. Органи публічної влади в системі управління сферою фізичного 

виховання і спорту 

 

Управління сферою фізичного виховання і спорту здійснюється 

органами публічної влади на рівні двох гілок влади: представницької та 

виконавчої. 

До органів публічної влади відносять: органи державної влади 

(міністерства, обласні управління, районні відділи) та органи місцевого 

самоврядування (сільські, селищні, міські та районні ради). 



77  

Найвищими органами управління всіма сферами суспільства є 

Президент та Уряд країни, які складають виконавчо-розпорядчий орган 

держави  і  забезпечують практичний  розвиток  сфери  фізичного  виховання 

і спорту одночасно з розвитком  інших  сфер.  Президент  країни  видає  

укази і  розпорядження  з  актуальних  питань розвитку фізичного виховання 

і спорту, туризму. Уряд країни затверджує положення про Міністерство, 

приймає постанови з актуальних питань розвитку фізичної культури  і 

спорту, організує їх виконання і контроль за ходом виконання прийнятих 

постанов і розпоряджень. 

Управління сферою фізичного виховання і спорту в Україні 

здійснюється на базі взаємодії двох чинників: державного та громадського. 

Державні органи управління, які впливають на розвиток фізичного 

виховання і спорту, можна поділити за ознакою компетенції 

(функціональною областю) на три групи: органи загальної, відомчої та 

спеціальної компетенції. 

До органів загальної компетенції належать такі, які у своїй діяльності 

розглядають та вирішують питання з різних сфер життя нашої країни, в тому 

числі – розвитку сфери фізичного виховання і спорту. Вони визначають 

повноваження органів управління сферою, а також найбільш важливі  

питання міжгалузевого характеру (наприклад, будівництво спортивних 

комплексів, підготовка спеціалістів з  фізичного  виховання, спорту та ін.).  

До цієї групи належать Ради народних депутатів на чолі з Верховною Радою 

України. Так, Верховною Радою України у грудні 1993  року  прийнято  

Закон України «Про фізичну культуру і спорт», який лежить в основі 

законодавчої бази функціонування всіх підсистем сфери  фізичного 

виховання і спорту. 

У складі Верховної Ради України діє Комітет Верховної Ради з  

питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму. Він вивчає 

проблеми, бере участь у розробці рішень Ради, ініціює законопроекти та 

здійснює експертизу законопроектів. 

До органів відомчої компетенції входять ряд міністерств та їх органи 

на місцях, зокрема: Міністерство освіти і науки України, Міністерство 

охорони здоров’я, Міністерство внутрішніх справ та інші. 

Для керівництва розвитком фізичного виховання і спорту в рамках 

міністерств утворені відповідні управлінські структури. Так, у системі 

Міністерства освіти і науки України діє Комітет фізичного виховання і 

спорту, він керує розвитком фізичного виховання і спорту дітей, учнівської 

та студентської молоді. 

Основні завдання Комітету: 
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- участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики з 

фізичного виховання і спорту в закладах та установах Міністерства освіти і 

науки України; 

- координація роботи з фізичної культури, фізкультурно-оздоровчої і 

спортивної роботи в навчальних закладах усіх типів і рівнів акредитації, 

участь у науково-методичному забезпеченні цієї роботи; 

забезпечення пріоритетного значення фізичної культури і спорту в 

процесі навчання та виховання дітей і молоді як найдієвішого засобу 

зміцнення їх здоровя, гармонійного розвитку, підвищення рівня 

працездатності та фізичної підготовленості; 

- організація навчально-тренувального процесу і проведення 

спортивних заходів, які належать до компетенції Комітету, повязаних з 

підготовкою спортивних резервів; 

- організація і  проведення  всеукраїнських  універсіад,  кадетських 

ігор, всеукраїнських спортивних ігор  школярів,  змагань  серед  учнівської  

та студентської молоді в навчальних закладах усіх типів і рівнів акредитації 

незалежно від їх відомчого підпорядкування; 

- забезпечення спільно з Національним олімпійським комітетом, 

спортивними спілками студентської і  учнівської  молоді  України  та  

іншими зацікавленими  організаціями,  комплектування  збірних 

національних команд студентів і учнів та їх  участь  у  всесвітніх 

універсіадах, молодіжних  фестивалях,  чемпіонатах  світу  серед школярів  

та студентів; 

- сприяння розвитку олімпійського руху в Україні, створенню 

громадських фізкультурно-спортивних організацій, рад, фондів, комісій та 

координація їх діяльності згідно з чинним законодавством; 

- сприяння зміцненню і розвитку матеріально-спортивної бази 

навчально-виховних, спортивних установ, закладів та організацій галузі; 

- здійснення управління майном підвідомчих установ і організацій та 

контроль за цільовим використанням спортивних споруд навчальних закладів 

галузі; 

- здійснення інформаційно-пропагандистської діяльності щодо 

поширення фізичної культури, спорту, здорового  способу  життя  серед 

дітей, учнівської та студентської молоді, працівників освіти і науки. 

Органи     спеціальної компетенції     представляють головну 

організаційну форму державного управління сферою фізичного виховання і 

спорту в країні. До цієї групи входить Міністерство молоді та спорту 

України; на обласних , міських, районних рівнях –управління, відділи, 

сектори відповідних державних адміністрацій. 
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Міністерство молоді та спорту України є центральним органом 

державної виконавчої влади спеціальної компетенції. Йогодіяльність 

спрямовує та координує Кабінет Міністрів  України.  Міністерство 

забезпечує формування та реалізує державну політику у молодіжній сфері, 

сфері фізичної культури і спорту, несе відповідальність за їх розвиток. У 

межах своєї компетенції Міністерство організовує виконання актів 

законодавства України та здійснює систематичний контроль за їх 

виконанням. 

Основними завданнями Мінмолодьспорту є забезпечення формування 

та реалізація державної політики у молодіжній сфері, сфері фізичної 

культури і спорту, участь у  формуванні  та  реалізація  в  межах 

повноважень, передбачених законом, державної політики у сфері 

волонтерської діяльності. 

До сфери його управління належать фізкультурно-спортивні заклади, 

підприємства, будівельні організації, науково-дослідні, навчальні заклади, 

проектно-конструкторські установи, школи вищої спортивної майстерності. 

Міністерство очолює Міністр, якого  призначає  на  посаду  за 

поданням Прем’єр-міністра України та звільняє з посади Верховна Рада 

України. Для  колективного  вирішення  питань,  обговорення  

найважливіших напрямків діяльності в Міністерстві створюється колегія. 

Структура апарату Міністерства затверджується Міністром. 

До складу Міністерства молоді та спортуУкраїни входять: 

- керівництво; 

- патронатна служба; 

- відділ забезпечення роботикерівництва; 

- департамент молодіжної політики; 

- департамент олімпійського спорту; 

- департамент фізичної культури та неолімпійських видів спорту; 

- фінансово-економічне управління; 

- управління розвитку спортивної інфраструктури; 

- юридичне управління; 

- управління роботи з персоналом; 

- управління організаційної роботи та планування; 

- відділ контролю, діловодства та звернень громадян; 

- відділ бухгалтерського обліку та звітності; 

- відділ міжнародного співробітництва та європейської інтеграції; 

- відділ взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації; 
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- сектор внутрішнього аудиту; 

- сектор національно-патріотичного виховання; 

- головний спеціаліст з антикорупційних питань; 

- головний спеціаліст з режимно-секретної роботи; 

- головний спеціаліст з мобілізаційної роботи. 

В умовах сучасної України вирішується проблема активізації 

фізкультурно-оздоровчої діяльності населення. Тому спеціальною 

Постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року «Про 

утворення центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» було 

організовано мережу обласних, міських та районних центрів. 

Очолює систему Центрів – Всеукраїнський центр фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх», який належить до групи державних органів 

спеціальної компетенції. Центр у своїй діяльності  керується  Конституцією 

та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів 

України, наказами Державного комітету України з  питань  фізичної  

культури і спорту та положенням про центри. 

Метою діяльності центрів є створення сприятливих умов для 

реалізації права громадян на заняття фізичною культурою і спортом, 

задоволення їх потреб в фізкультурно-оздоровчих і фізкультурно- 

спортивних послугах за місцем проживання та відпочинку, пропаганди 

ведення здорового способу життя  та  впровадження відповідних принципів 

та ідеалів. 

Основними завданнями Всеукраїнського центру є: 

- сприяння реалізації державної політики та програм з питань 

розвитку фізичної культури; 

- організація та проведення на загальнодержавному рівні 

фізкультурно 

-оздоровчої діяльності; 

- проведення на загальнодержавному рівні просвітницької роботи з 

питань оздоровлення населення засобами фізичної культури і спорту з метою 

формування у населення потреб рухової активності; 

- методологічне забезпечення центрів з питань, спрямованих на 

створення умов для занять населення фізичною культурою та масовим 

спортом; 

- організація та проведення всеукраїнських конкурсів, показових 

виступів, фестивалів, спортивних свят та інших фізкультурно-оздоровчих 

заходів; 
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- контроль   та   координація   діяльності   всіх   структурних 

підрозділів Всеукраїнського центру (обласних, міських, районних). 

Висновки. 

У сучасній фаховій літературі існують різні точки зору щодо 

тлумачення термінів «управляння» і  «менеджмент».  На  нашу  думку,  в 

обох видах діяльності є багато спільного, однак термін «управління» має 

більш широке значення (наприклад, управління сферою), а термін 

«менеджмент» використовується, коли йдеться про управління 

діяльністю організацій(наприклад, менеджмент спортивної організації). 

Найбільш  розповсюдженими  концепціями  сучасної   теорії 

управління є системний, процес ний та ситуаційний підходи. 

Сфера фізичного виховання і спорту України є відкритою, динамічною, 

цілісною, цілеспрямованою, ієрархічною та структурною системою. 
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3.Освіта в умовах становлення смарт-суспільства 

Смислові трансформації освіти багато в чому залежать від ролі та 

значення в еволюційному процесі техносфери з її особливим винаходом – 

Інтернет, можливості якого стали домінуючими чинниками у всьому процесі 

освіти. Як слідство в сьогоденні і в майбутньому набирають силу процеси 

удосконалення розуму людини в царині техніко-технологічного характеру із 

зверненням до нових можливостей отримувати знання та передавати його. 

Виникає багато питань деджиталізації в освітніх закладах, змінюються 

траєкторії роботи із навчальним матеріалом, розгортається питання 

педагогічного розуму та раціональності в нових умовах. Реформи, зміни в 

суспільстві, «відчуття дихання світу», «нове покоління дітлахів», місія 

університету тощо дають можливість з нових позицій обговорювати 

педагогічний розум та раціональність в освіті. Л. Горбунова, І. Добронравова, 

М. Култаєва, О. Тягло, Л. Князєва, Л. Киященко, М. Бойченко, О. Гомілко, С. 

Курбатов, С. Пролеєв, Н Кочубей та ін. розглядають її ракурси в «лабіринтах 

реформ» та в «ландшафтах сучасності» [5]. 

Для автора залишаються відкритими питання раціональності із 

можливостями нового мислення. Це може викликати здивування: що мається 

на увазі, коли ми ставимо наголоси саме на нашому мисленні? Але якщо 

спиратися на такі потужні філософські системи, запропоновані К. Ясперсом, 

С.С. Аверінцевим, В.С. Біблером, М. Мамардашвілі, Г. Щедровицьким, П. 

Слотердайком та багатьма іншими, то стає зрозумілим характер цих 

проблемних питань. Сьогодні вже закладається база для людини із 

можливостями нового мислення. На сторінках журналів, монографій, з боку 

громадськості постійно лунають думки саме про його удосконалення, 

обговорюються питання трансформації педагогічного розуму, ставиться 
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наголос на необхідності формування критичного мислення, підкреслюються 

трансверсальні характеристики педагогічного розуму тощо. 

Коли мова йде про освітні трансформації, обов’язковими є аналіз 

епістемологічних зрушень. Незважаючи на зміни у просторі глобалізаційного 

суспільного розвитку, на зміни у світовому ринку послуг та затребувань з 

боку роботодавців, послідовність аналізу вимагає питання освіти будь-якого 

масштабу розглядати в контексті розуміння рівнів педагогічної 

раціональності. Роздуми М. Вебера про історичний характер раціональності, 

концепція об’єктивного та суб’єктивного розуму М. Горґаймера, ідеї Т. Куна 

про парадигмальний розвиток науки, розуміння розуму в конкретні історичні 

періоди (О. Койре, С. Авєрінцев, В. Біблер та ін.) стали підґрунтям для 

ствердження про наявність змістовного рівня раціональності. Для Т. Куна 

парадигма означає не тільки сукупність методологічних правил, методичних 

розрахунків, методики вимірювання, але й когнітивних цінностей [9, c. 182]. 

Можемо також нагадати про соціальний контекст при формуванні змісту 

освіти: розробляючи, працюючи над змістом освіти, педагогі-вчені 

конкретизують соціальне замовлення засобами науки, а вже вчитель реалізує 

його в практичній педагогічній діяльності. 

Роздуми про множинну складову смислів викладання, що має відлуння 

у змістовній складовій педагогічного розуму, завжди «створювали» живу 

ауру, ставали живим диханням освітян. Викладання може мати безліч цілей, 

завдань, де буде присутня певна логічна лінія їхньої реалізації. Свого часу М. 

Клайн вказував на можливість декількох підходів до викладу основ 

математики, а Дж. Пойя пропонував зосередитися на методах, які 

використовує учень при рішенні задач [7, c. 111-123]. Можна привести ряд 

праць вітчизняних вчених, які аналізують стан цього питання як в Україні, 

так і в зарубіжних країнах. Привертає увагу робота О. П. Лещинського, який 

дав ґрунтовний аналіз залежності змістів шкільних програм від, з одного 

боку, моделей університетів, з іншого, ‒ від концепцій соціально- 

економічного розвитку країн на прикладах програм з фізики [11]. Нещодавно 

в Харкові відбулася зустріч між науковцями та представниками освіти із А. 

Ахутіним та І. Берлянд, які презентували книгу В. С. Біблера «Культура. 

Діалог культур» (перше україномовне видання, 2018 р.). Освітянська еліта 

вчителів м. Харкова, які у 80-ті та 90-ті роки спілкувались з Володимиром 

Соломоновичем, є послідовниками його знаменитої школи діалогу культур, 

філософія викладання яких розгортається за умов діалогічно орієнтованої 

змістовної складової їхнього предмету. 

Без змістовного рівня не можна говорити про принципи формування 

дидактики. Однак змістовний рівень раціональності не можна уявити без 
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формально-функціонального: денотатом раціональності є мислення, що 

дозволяє говорити про функціональну складову раціональності, яка 

асоціюється із діяльністю логічного мислення. Будь-яка навчальна 

дисципліна – це знання, яке використовує вчитель для розвитку учня, для 

його дорослішання, тому педагог ставить наголос на вмінні формувати 

універсальні способи мислення, які стануть в нагоді при фаховій підготовці 

[7]. До того ж мислення функціонує, спираючись на логічні форми, які 

придають мисленню форму загальності та необхідності, і в той же час ті ж 

логічні форми дозволяють мисленню формувати дискурсивний, доказовий 

характер. На такий ракурс проблеми звернув свого часу увагу К. Ясперс, 

піднявши питання про техніки мислення, що також підсилює ствердження 

наявності цього рівня раціональності [15]. Сьогодні вчені обґрунтовують 

необхідність в освіти звернень до номадичної техніки мислення [3], за умов 

інформаційного перевантаження обґрунтовується необхідність звернення до 

системної та синергетичної техніки [6]. 

Якщо ми говоримо про логіко-понятійний характер раціонального 

пізнання, то воно висуває вміння працювати із ідеальними абстрактними 

об’єктами, схемами: тут йдеться про досить строгі конструкти мови, де 

панують вивідні процедури обґрунтування теоретичних моделей мислення, 

що підкреслює необхідність формування системи індивідуальних логічних 

операцій, таких, наприклад, як ідентифікація, узагальнення, висновки, 

умовиводи, предикації тощо. Навички мислення, опосередковані мовою в 

контексті діалогу, забезпечують процеси комунікації та рефлексію 

самосвідомості, тому все частіше загострюється питання роботи мислення у 

формі імпровізації, у формі гри з аналогією, тощо. Це дає нам підстави 

говорити про формально-логічні організаційні процеси мислення, а отже ‒ 

про зростання ролі формально-функціонального рівня раціональності в 

дидактиці [7]. 

Отже, слідкуючи за змістовним рівнем раціональності, необхідно 

ставити наголос на складовій формально-функціонального рівня, формуючи 

прийоми, методи з відповідними для них технологіями подачі навчального 

матеріалу, розкриваючи як свої творчі можливості, так і креативні 

можливості учня за рахунок звернення до цифрових технологій як нових 

умов перебування в освітньому просторі. Формування навичок працювати з 

такими технологіями підкреслює необхідність трансформацій саме 

формально-функціонального рівня раціональності в освіті. В контексті цього 

питання цікавими стають прогнози щодо змін у рольових реаліях сучасного 

вчителя/викладача. В умовах постійного зростання інформації, яка 

збільшується щорічно у три-чотири рази, з’являється потреба у нових ролях. 
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Саме тому останнім часом такі рольові напрями в освіті, як практика 

тьютора, доповнюється практикою куратор змісту [10]. Чи готовий 

вчитель/викладач в своїй професійній діяльності опановувати нові потреби в 

поєднанні із новими можливостями, щоб відповідати вимогам нової 

парадигми освіти? Обговорення цього питання необхідно розгортати в 

площині розуміння того, які є умови, можливості нових технологій і що 

отримує суб’єкт освіти як такий, що живе вже за нових умов ‒ умов 

інформаційного розвитку людства. 

Якщо науковці парадигми освіти XVII ст. ставили завдання готувати 

людину нового Єрусалима, людину нового, а саме ‒ індустріального 

суспільства, яке на той час тільки-тільки зароджувалося, то сучасні освітяни 

повинні готувати людину інформаційного суспільства з неймовірними 

можливостями інформаційно-інтелектуальних технологій. І це стає ознакою 

зрушень в освіті в глобальних за своїми можливостями масштабах. Медійна 

та інформаційна грамотність в умовах розвитку цифрових технологій 

відображає головну умову переходу до цифрового суспільства. 

Один із загальних показників освіти в епоху Інтернет такий: світ 

інформації перетворюється із статичного на динамічний, освіта вже не 

можлива без звернення до нового типу навчального інструментарію. 

Вчитель/викладач все частіше повинен брати на себе роль лідера в 

освітньому процесуально-часовому просторі не тільки як людина, що формує 

змістовні характеристики свого предмету. Сьогоднішні тренди в освіті 

пов’язані із необхідністю ввійти у контекст розгортання можливостей 

кіберпростору і навчити студента/школяра вчитися, активно залучаючи усі 

можливі інструменти сучасних Інтернет-ресурсів: знати, яка є інформація, де 

її шукати, як з нею працювати і досягати мети, як її сортирувати та 

систематизувати тощо. Вчитель/викладач, опанувавши навички такої 

грамотності, може організовувати нові практики навчання для конкретної 

аудиторії, для вирішення навчальних проблем. Але як впоратись із такими 

завданнями в безмежному інформаційному океані? Саме це питання й 

актуалізує нову рольову реальність вчителя/викладача. Куратор змісту – 

фахівець по роботі із ресурсами: цей фах дозволить робити аналіз пошукових 

систем, окремих даних до кожного різновиду фахової підготовки, 

розсортирувати інформацію, згрупувати її, зорієнтувати на шляхи її пошуків 

тощо. Це фах майбутнього. 

Отже, спробуємо подивитись на можливості Інтернет-ресурсів в 

площині сучасного освітнього середовища. Усю інформацію, її джерела, яку 

ми беремо з Інтернету, класифікують за видами доступу. Є – вільні, гібридні, 

закриті ресурси. Комерційні постачальники надають ресурси в закритому та 
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гібридному доступі, некомерційні генерують усі рівні доступу. Наприклад, 

більшість продуктів компанії Thomson Reuters доступні тільки за 

передплатою. Ресурси гібридного доступу формують багато організацій. 

Спеціально готуються колекції відкритих або гібридних журналів (відкрита 

частина статей за бажанням автора), тимчасово відкриваються на невеликій 

термін колекції, окремі журнали, бази даних. 

Нові технології розширюють доступ до журналів та книг: Найбільшим 

світовим видавництвом наукової літератури є видавництво Elsevier, 

Діяльність та його віртуальна присутність в Інтернеті є типовою для багатьох 

світових видавництв. Серед лідерів такі компанії: Elsevier, Kluwer, Thomson, 

Springer, Ovid, Wiley [10]. На сьогодні найбільш доступний шлях знайти 

необхідний ресурс – звернутися до електронної бібліотеки, яка дає 

можливість ознайомитись із колекціями ресурсів. Наприклад, найбільш 

потужними в Україні є: національна бібліотека України імені В. І. 

Вернадського та «Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в 

університетах України» (ELibUkr), яка об’єднує бібліотеки вищих 

навчальних закладів. 

Термін «відкриті освітні ресурси» ЮНЕСКО став використовувати 

вперше в 2002 році, визначаючи їх як навчальні або дослідницькі матеріали, 

які випущені з ліцензією на інтелектуальну власність і допускають 

безкоштовне використання. Потім була прийнята Паризька декларація 

ЮНЕСКО 2012 року, яка підтримувала рекомендації про те, щоб навчальні 

матеріали, розроблені із використанням державних коштів, були доступні за 

відкритими ліцензіями [19; 16]. А в 2015 році було вказано, що всі навчальні 

матеріали можуть бути перекладені на різні мови та локалізовані для 

задоволення потреб різних країн, регіонів, учнів та установ. У листопаді 2017 

року R. McGreal в своєму «Спеціальному докладі про роль відкритих освітніх 

ресурсів у підтримку сталого розвитку» («Special Report on the Role of Open 

Educational Resources in Supporting the Sustainable Development Goal 4: Quality 

Education Challenges and Opportunities») підкреслив, що така форма освіти 

буде грати важливу, якщо не істотну роль в сучасному суспільстві  [21]. 

Отже, сучасний освітній простір неможливо уявити без відкритих освітніх 

ресурсів, які змінили і продовжують змінювати освітні практики. 

Тепер декілька зауважень відносно когнітивно-психологічного 

характеру розвитку освітнього простору. Спочатку декілька слів про 

когнітивне-педагогічні зрушення в освіті за останні 100 років. Якщо 

проаналізувати усі розробки останнього часу, то треба сказати про такі 

найкращі зразки. Біхевіоризм, який зростав на роботах Д. Торндайка, Б. 

Скінера (їх головна теза – робота із алгоритмами). Наступна теорія – 
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когнітивна (головна теза якої – прийняття рішень, комунікативність). Її 

корені знаходяться у розробках Л. Виготського і Ж. Піаже, а своє подальше 

розгортання вона знайшла у роботах П. Гальперіна, В. Давидова, Д. 

Ельконіна, Г. Щедровицького та багатьох інших (якщо мова йде про 

вітчизняний простір освіти). Наприкінці ХХ ст. все частіше викладачі/вчителі 

стали звертатися до теорії конструктивізму (її головна теза – персональне 

управління знань). Такому розвитку педагогічного характеру сприяли нові 

знахідки як в когнітивних, так і у психологічно-педагогічних розвідках. І 

насамперед у філософії конструктивізму: роботи К. Лоренца, Д. Кемпбелла, 

Г. Фоллмера, А. Келлі дозволили розглянути когнітивні процеси в контексті 

онтогенезу і обґрунтувати їх як такі, які відіграють істотну роль в ході 

філогенезу людини. Наприклад, теорія А. Келлі так і називається – теорія 

персональних конструктів. На його думку, кожен суб’єкт розглядає світ через 

призму когнітивних образів, які він же і створює, обробляючи інформацію, 

що надходить ззовні [20, c. 113]. 

Якщо підвести риску, то усі три теорії базуються на ідеї вдосконалення 

діяльності, завдяки засвоєнню інформації. Але сьогодні мова йде про новий 

тип знань, яке формується на вмінні працювати із величезним масивом 

інформації, з приводу чого С. Уілсон ввів поняття «навчальне середовище», 

яке з 2005 року стало активно використовуватися в західній літературі [28]. 

На думку фахівців, таке середовище є особливим підходом для реалізації 

процесу навчання і створює умови для подальшого навчання саме в контексті 

можливостей відкритих освітніх ресурсів. Стало зрозумілим, що сьогодні, в 

умовах активного звернення до Інтернет-ресурсів, стає необхідним 

створювати для кожного учня/студента своє навчальне персональне 

середовище, нову форму розбудови особистої, «своєї» ніші у віртуальному 

просторі з метою реалізувати себе в зовсім нових умовах. 

Виникає питання про нові когнітивно-педагогічні теорії та ідеї, які 

органічно будуть не просто поєднувати усі попередні розробки й досвід, але 

й дадуть рекомендації про нові можливості засвоєння нового – 

інформаційного типу знань. С. Даунс и Дж. Сіменс запропонували своє 

бачення процесу навчання в нових умовах. Їхня теорія має назву 

коннективізм, а автори називають її «теорія навчання в цифровій епосі» [25; 

18]. Вони вважають, що нові технології, можливості мережевого характеру 

кіберпростору можуть впливати не тільки на засвоєння інформації, але й на її 

організацію та подальше опрацювання. 

Автори вважають, що сучасна педагогічна концепція має поєднувати, а 

краще інтегрувати такі феномени, як мережі, хаос із теорією самоорганізації. 

Основна ідея цієї теорії полягає в наступному. Оскільки особистість, що 
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навчається, не може перевірити всі знання на практиці, вона «виходить» на 

досвід інших, що дає можливість отримувати знання, збираючи носіїв знань у 

мережі. Основна теза коннективізму – вміння постійно зв’язувати 

спеціалізовані вузли, джерела інформації, що сприяє побудові мережі. Під 

вузлами автори розуміють елементи, які поєднуються із іншими елементами. 

Звідси й завдання коннективізму: навчання полягає в тому, щоб включити 

себе в систему мережі та активно використовувати усі можливі її 

інструменти. Теорія отримала підтримку педагогічної громадськості, завдяки 

масовим відкритим он-лайн курсам; цю ідею постійно обговорюють, вона 

проходить період адаптації до сучасних можливостей і традиційних 

педагогічних теорій [24]. 

Цифрові навчальні матеріали якісно відрізняються від традиційних 

навчальних матеріалів своєю можливістю керувати ними. Прикладом 

реалізації таких можливостей навчання за новими форматами і технологіями 

стали дистанційні курси, які складаються з технічної, програмної, 

методичної, інформаційної та організаційної підсистем. Усі вони 

взаємозв’язані між собою складними й в той же час необхідними ланками. 

Створити дистанційний курс дисципліни – непростий процес, який вимагає 

від вчителя/викладача не тільки фахової компетенції, але й нового типу 

компетенцій – вміння працювати із ресурсами і можливостями Інтернету [4]. 

На сьогоднішній час існує досить широкі спектри розроблених систем 

управління навчанням. Як правило, їх поширюють на комерційній основі. 

Прикладами можуть стать WebCT, Blackboard, Microsoft Learning Gateway і т. 

і. Але є й безкоштовні варіанти: ATutor, OLAT, MOODLE. У вітчизняному 

освітньому середовищі активно використовують можливості MOODLE 

(модульне обє’ктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище) ‒ система 

управління віртуального навчального середовища, вільний 

(розповсюджується за ліцензією GNU GPL) веб-додаток, що надає 

можливість створювати сайти для онлайн-навчання. Система 

використовується в більш ніж 200 країнах. В електронному архіві 

Національного університету «Києво-Могилянська академія» (http: 

//www.ekmair.ukma.kiev.uа) відкрито вільний доступ не тільки викладачам 

університету, а й всім бажаючим до самої платформи і до спеціального 

дистанційного курсу, який навчає роботі в Moodle. 

Сам процес створення дистанційних програм, курсів, будь-яких 

навчальних матеріалів потребує неабияких ресурсів з боку його авторів. І 

мова йде не тільки про високу фахову підготовку. Смарт-суспільство вимагає 

особливого настрою, вміння орієнтуватися в нових технологічних 

досягненнях, вирішувати питання вибору (з точки зору переваг) відносно 
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використання інформаційних ресурсів з боку студентства, нарешті - умов 

техніко-технологічного характеру самого викладача або вчителя. 

Декілька слів чисто практичного характеру. Ми не будемо 

зосереджуватися на конкретному опису кожного кроку або позиціях усього 

складного процесу з розробки дистанційного курсу, але деякі моменти все ж 

таки опишемо (ґрунтовний аналіз цього питання див. Дольська О. [4]). При 

створенні будь-якого дистанційного курсу вирішення питання про цільові 

завдання, на які повинен орієнтуватися викладач, стає головною умовою 

такої роботи. Таким чином, перший етап підготовки дистанційної роботи - це 

встановлення мети, на яку орієнтується викладач і досягнення якої стане 

можливою при ознайомленні з певним вступом до навчального курсу. 

Допомогою викладачеві може стати будь-яка методологічна концепція, 

яка орієнтує на поєднання таких складових, як: мета, підходи викладання 

матеріалу, наголоси при складанні курсу, характер підбору критеріїв 

оцінювання, сама система оцінювання та ін. Найбільш відомою системою 

такого характеру є «таксономія Б. Блума». Це ієрархічна система цілей 

освіти, яка складається з трьох сфер діяльності: Cognitive Domain - 

когнітивної (пізнавальна), Affective Domain - афективної (емоційно-ціннісна), 

Psychomotor Domain - психомоторної. Оновлена версія була оприлюднена 

його послідовниками і учнями Л. Андерсон і Д. Кратвулем в 2001 році [1]. З 

самою таксономією можна ознайомитися в Wiki 

[http:/edorigami.wikipace.com/]. 

Найбільш розробленою є класифікація цілей першого рівня Cognitive 

Domain. Вона являє собою ієрархічну структуру з шести рівнів. Найнижчий 

представлений такими складовими: рівень знань, рівень розуміння, рівень 

застосування, рівень аналізу, рівень синтезу, рівень оцінки. Як правило, в 

педагогічній практиці в основному використовували перші три рівні, іноді - 

два. Застосування ж вищих рівнів не завжди мали місце. Б. Блум, навпаки, 

головний наголос ставив на меті, яку ставив викладач і яка має привести учня 

до дієвого використання знань. Тобто на першому місці виявився феномен 

дії. 

Чому саме дія стає актуальним феноменом для нової парадигми освіти? 

Остання отримала статус компетентнісної, що дає можливість розрізняти 

парадигму знань і парадигму розуміння [6]. Компетентність розглядається як 

органічна єдність знань і умінь, які необхідні для прийняття рішень в 

мінливому світі. Бути компетентним - значить бути здатним мобілізувати в 

даній ситуації отримані знання та досвід. Без конкретної ситуації немає 

компетентності, а є тільки потенційні можливості. Отже, мета, за Б. Блумом, 

повинна описувати бажані дії студента на рівні аналізу, синтезу, а головне - 
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оцінки. Прикладом може бути Evaluation Level (рівень оцінки), за яким 

підкреслюється важливість демонстрації студентами відносин, звернень до 

змісту оціночних суджень щодо матеріалу, який вони вивчають або вже 

вивчили, показуються нові дані, які мають відношення до вивченої області, 

до отриманих знань, тощо. Тому вираження «оцінювати», «вирішувати», 

«підсумовувати» і т. і. стають вкрай необхідними [1]. 

«класифікувати», «сортувати», «контролювати», «вимірювати», 

«рекомендувати», «переконувати», «пояснювати», «розпізнавати», 

Як бачимо аналіз і оцінка - найбільш високий рівень за цією 

таксономічною схемою. Якщо спиратися на такі критерії відносно вибору 

мети навчання, то вона підкреслює активізацію соціальної відповідальності 

за результати прийняття стратегічних рішень, здатність до саморозвитку та 

самовдосконалення протягом життя, формуванні відповідальності за 

навчання інших. 

На наш погляд, таксономія Б. Блума перетинається із основними тезами 

компетентнісної концепції освіти (нагадуємо, що сучасна парадигма освіти 

називається парадигмою розуміння). Сама компетентність майбутнього 

фахівця, назвемо її «спеціальна професійна», формується на основі синтезу 

світоглядної або загальнокультурної і професійної компетенції. Ми також 

виділяємо базові принципи компетентнісного підходу. До них відносимо: 

продумана змістовна компонента програми, яка націлена на освоєння 

основного інструментарію конкретної професії (ключові поняття, спеціальні 

компетенції, зміст курсу), орієнтир на модульне і міжпредметний характер 

навчання, більш гнучке орієнтування в професійній сфері. Нарешті, до 

базових принципів належить й освіта протягом усього життя і вміння давати 

фахову оцінку. Саме вона і дозволить фахівцеві відповідати вимогам 

мінливого світу [6]. 

Сьогодення вимагає нових філософських розвідок, які б окреслили 

характерні ознаки парадигми освіти у смарт-суспільстві. Центр об’єднаних 

досліджень європейської комісії (Joint Research Centre) разом із Інститутом 

перспективних досліджень у галузі технологій (Institute for Prospective 

Technological Studies) провели аналіз чинників, які впливають на світові 

тренди. На його ґрунті було дано звіт і розглянуто тренди, які умовно  

назвали макро-, мезо- та мікро-тренди [8]. 

До макро-трендів відносяться: поява нових умінь і компетенцій. 

Виражається це в тому, що відбувається перерозподіл трудової активності, 

обумовлений глобальними змінами; це стосується і появи нових професій і 

спеціальностей, і автоматизації, і змін у складі трудових ресурсів. 

Демографічні зміни. Більшість сьогоднішніх інтелектуальних працівників 
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вийде на пенсію значно пізніше, ніж покоління їхніх батьків. Тривалість 

робочого стажу сильно збільшиться, буде потрібно вчитися і освоювати нові 

навички все життя. Глобалізація. Мова, йде про те, що міжнародний характер 

торгівлі та бізнесу призводить до появи потреб у нових знаннях і уміннях, а 

також до виникнення нових професій. Трудові ресурси в таких умовах 

повинні бути гнучкими, здатними відмовлятися від колись вивченого, але 

тепер не актуального, і вчитися новому. 

Мезо-тренди. Популярність неформального навчання, за яким стоять 

соціально-психологічні чинники в сучасному світі. Реформа освіти. Мета всіх 

подібних ініціатив, так чи інакше, зазвичай полягає в тому, щоб дати 

студентам практичні, потрібні в житті, вміння та компетенції, що часто не 

вдається системі освіти в її нинішньому вигляді. У корпоративному навчанні 

формальне і неформальне навчання перетікають одне в одне тому, що саме в 

цьому компанії бачать шлях до розвитку потрібних компетенцій, а не просто 

до отримання формальних результатів. 

Мікро-тренди. Все більш широке визнання набирає неформальна  

форма навчання і тенденція до надання різного навчального контексту 

представникам різних поколінь; увага до розвитку компетенцій; відповідні 

зміни в академічному і корпоративному навчанні;  нерівномірне 

використання технологій у навчанні представниками різних поколінь [17]. 

На наш погляд, Інтернет ХХІ ст. надає особливого присмаку на 

формування образу світу не тільки на об’єктивному, а й на суб’єктивному 

рівні. Сучасність характеризується як «ера загальної тотальної міжзв’язності, 

здатної проникати через усе» [14, c. 107], коли процеси біологічного, 

ментального, фізичного світів можуть одночасно бути пов’язаними як між 

собою, так і між будь-якими віртуальними об’єктами, об’єктами цифрового 

світу. Ми стаємо свідками формування розмиття кордонів між техно-, соціо- і 

освітньою сферами. Така розмитість сприяє формуванню нового типу 

«живого» персоналізованого освітнього простору. Усі ці процеси та 

пов’язані із ними чинники призводять до формування освітнього простору, 

який вже розвивається за статусом освітній інформаційно-комунікативний 

простір. 

Саме тому за умов розвитку інформаційного суспільства набирають 

обертів практики Відкритих університетів. Створення свого навчального 

персонального середовища, вміння працювати дистанційно, різкі зміни 

ринків праці тощо стають тим підґрунтям, яке відкриває можливості для 

навчання в таких інституціях. Відкриті університети мають свою історію і 

вже досить широку аудиторію в різних куточках глобального світу. В Японії 

Відкритий університет було засновано в 1983 р., він став основним освітнім 
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закладом, який підтримує навчання протягом усього життя. Університет 

надає ресурси вільно та відкрито без обмежень всьому населенню країни, а 

той факт, що на п’ятдесят процентів він фінансується платниками податків 

Японії, дає можливість транслювати щодня освітні передачі по радіо та 

телебаченню. В університеті навчаються різні за віковою категорією 

студенти, але вікова категорія 30 та 40-літніх слухачів складає 60 % від усіх 

учнів закладу. У 2010 р він розробив свій власний портал відкритих курсів 

для навчання впродовж життя [23]. 

У Китаї працює Відкритий університет, в якому надають послуги 

освіти у дистанційній формі, що відкриває можливості отримати вищу освіту 

фахівцям із різних фахових напрямків без відриву від виробництва. 

Університет має портал, де Інтернет-спільнота SocialLearnLab 

спеціалізується на дослідженні і просуванні Інтернет-технологій і нових 

підходів до медіа-освіти. Професори, студенти, дослідники, вчителі 

різноманітних шкіл, а також волонтери та активісти в галузі освіти 

публікують свої статті на сайті. Крім того, портал є платформою для онлайн- 

дискусій [26]. 

У Франції активно працює Науковий університет Он-лайн. Університет 

надає фінансову та змістовну підтримку університетам у створенні якісних 

освітніх ресурсів та обміні ресурсами, а також у встановленні партнерських 

зв’язків між університетами. Міністерство вищої освіти і наукових 

досліджень фінансує проект «Канал U», який містить посилання на 

аудіовізуальні ресурси для викладачів вищої освіти і студентів. Основною 

державною організацією в сфері електронної освіти у Франції є 

Національний центр дистанційної освіти (Centre national d'enseignement par 

correspondance, скорочено CNED), їм опікується Міністерство народної 

освіти і Міністерство вищої освіти і наукових досліджень. CNED пропонує 

курси як для базової освіти, так і для безперервної. Учні, яким ще не 

виповнилося 16 років, навчаються безкоштовно. В 2009 році за ініціативою 

CNED було створено академію L’Academie en ligne, яка працює on line. Вона 

надає безкоштовні курси для початкової та середньої школи з мови 

(французька, англійська), математики, історії та географії, природничих наук 

і т. і [27]. 

Всі матеріали, які використовують Відкриті університети, 

поширюються на умовах ліцензії Creative Commons. Світова спільнота 

останні десять років розвиває напрям під назвою «відкриті ліцензії». Саме 

над змістом і механізмом їх використання і працює організація Creative 

Commons. Остання розробила та оприлюднила кілька ліцензійних угод 

відносно авторських прав, відомих як «ліцензії Creative Commons», які 
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розцінюються як інструменти управління винятковими правами на об’єкти 

інтелектуальної власності (Офіційний сайт Creative Commons [12]). 

За останні два-три роки в освітній простір почали впроваджуватися 

технології валюти цифрового суспільства. Першими, хто «відгукнувся» на 

такі зміни, став Массачусетський Інститут Технологій (МІТ). Його 

працівники запропонували відслідковувати дані про документи (атестати, 

свідоцтва про освіту) в блокчейні криптовалюти біткоін і управляти ними. 

Вони ж заснували проект Blockcerts разом із Machine Learning, який буде 

базою для зберігання даних про сертифікати з метою їхнього захисту від 

нерегламентованого використання. Першими навчальними закладами, які 

офіційно підтримали цей проект, стали Школа Мистецтв Чикаго, Єльський та 

Стенфордський університети, Університет Нікосії [2]. 

Варіанти використання блокчейна системою освіти не обмежені тільки 

зберіганням документів в базі даних. В березні 2018 р. був запущений проект 

університету Woolf, який використовує блок-ланцюг для забезпечення 

дотримання нормативних вимог відносно зберігання конфіденційних 

фінансових та особистих даних як студентів, так і вчених. Woolf розробляє 

програмну платформу, до якої студенти та викладачі можуть підключатися в 

будь-якій точці світу. У Woolf основна увага приділяється навчальним 

матеріалам в стилі Oxbridge, які визначають пріоритетність особистих 

взаємодій між вчителями та учнями. Хоча програмна платформа Woolf буде 

працювати в режимі онлайн, вона буде підтримувати як індивідуальне, так і 

дистанційне навчання (Woolf Building the first blockchain university [29]). 

Україна, маючи амбітні наміри, планує запустити онлайн-платформи 

StudyPass, які працюватимуть за технологією блокчейн. У травні 2018 

з’явилося повідомлення про використання в вищих технології блокчейн, що 

дасть можливість перевіряти достовірність запрошень на навчання іноземних 

студентів, а також надавати корисну інформацію про освіту в Україні. Про це 

повідомляє МОН України [13]. Сайт Study in Ukraine Українського 

державного центру міжнародної освіти разом з партнерами e-Ukraine та Intela 

Solutions будуть реєструвати запрошення на навчання іноземних студентів. 

Висновки 

Нове суспільство вимагає нових зрушень в освіті, ракурсів її 

обґрунтування і, звичайно, нових техніко-технологічних умов реалізації. 

Останні події в світі початку 2020 року і наступних місяців підтвердили це 

наочно. Віртуальний освітній простір, без звернення до якого неможливий 

вже особистий освітній простір, «розкриває» нові можливості для дидактики: 

навички систематизації великого об’єму інформації, використання нових 

інструментів інформаційно-комп’ютерної освіченості поруч із неймовірними 
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варіантами змістовних складових будь-якої дисципліни з орієнтацією на 

сучасну фахову підготовку, нові рольові реальності й т. і. 

Паралельними процесами є опанування нових технологій викладання, 

різноманітних форм навчання (проектні технології, ситуативне навчання, 

дуальне, змішане, дистанційне тощо), «подача» начального матеріалу стають 

одними із головних завдань на сьогодні. Орієнтування в Інтернет-ресурсах 

для подальшого використання інформації не тільки для відточення набору 

компетенцій фаху стає вкрай необхідним процесом, бо за таких умов 

з’являється можливість самовираження, здатності до нового типу навчання – 

незалежного від тих або інших форматів. Вчити проектувати та створювати 

нову інформацію, креативне перероблену за рахунок уміння працювати з 

новими інформаційно-комунікативними технологіями, створювати мережу 

зацікавлених однодумців, майбутніх фахівців, не обмежуючись кордонами 

країн, – завдання сучасного педагога і його учня. Виникає ціла низка питань, 

таких, наприклад, як: які трансформації чекають на людину за умов таких 

змін, чи активізують такі зміни антропологічний вектор нової парадигми, яка 

траєкторія особистого життя більш можлива в умовах інформаційно- 

комунікативного простору освіти, в якому напрямку розгортати обговорення 

питань дидактики? 

І в контексті такого дискурсу не можливо не враховувати відлуння 

відкритого освітнього простору (за статусом освітнього інформаційно- 

комунікативного простору) на характеристики людини. На наш погляд, за 

умов звернення та використання мережі інформаційного характеру, 

трансформації торкнуться, перш за все, саме соціальних характеристик, хоча 

можна припустити, що соціально-антропологічні теж будуть піддаватися 

змінам. Мова йде про відкритість у бажанні підключатися до спільнот 

однодумців, здатність вести дискусії серед тих, хто розуміється на проблемах 

фаху, якими переймається учень/студент/доросла людина. Але така позиція 

торкнеться й питання вмінням просити допомогу або навпаки, ‒ дарувати 

підтримку. Все це дозволяє відчувати свою багатоплановість, позитивний 

настрій у здійсненні самореалізації. Така позиція стає необхідною в умовах 

різких змін на ринках праці, бо занадто швидко змінюється значення окремих 

професій 

Стає актуальним питання характеру створення дистанційних програм, 

курсів, методичних рекомендацій, тощо, яке передбачає хорошу професійну 

підготовку викладача в поєднанні з його вмінням активного сприйняття змін, 

трансформацій в освіті та з боку глобального економічно-промислового 

простору. Тому важливою стає оцінка будь-якого «продукту», який буде 

використовуватися як освітній ресурс, як з боку фахівців, так і з боку 
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користувачів та тих, хто дає роботу, хто займає пріоритетні позиції на 

глобальному ринку праці. 
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катастроф. Їх наслідком може стати вимирання людини як виду або його 

деградація [3; с.36]. 

Спостерігаємо також відсутність якісного соціально-аналітичного 

самопізнання соціальних систем на рівні розробки й прогнозування стратегій 

альтернатив суспільного розвитку. Альтернативність у дослідженнях 

тенденцій суспільної історії в сучасних умовах виявляється, насамперед, у 

їхній протилежності традиційному раціонально-детерміністичному, 

хронологічному й діахронному поглядах на тлумачення цих законів згідно 

«лінійного одновимірного підходу до закономірностей історії» [1; 

с.411]. 

Такі та подібні виклики постають і перед системою освіти в загалі і 

перед системою викладання, зокрема. 

Загальнотеоретичні засади дистанційної освіти аналізуються у роботах 

таких дослідників як Ю. Биков, В. Журавський, М. Згуровський, О. 

Комарова, М. Мур, К. Поппер, Д. Свириденко, А. Хуторський та ін. Питання 

розвитку інформаційного суспільства як ключового концепту досліджуються 

у роботах В. Андрущенка, З. Бжезинского, П. Друкера, М. Маклюена, Г. 

Москалика та ін. Питання сучасної університетської освіти аналізуються у 

працях таких авторів, як Т. Андрущенко, А. Івін, М. Каган, А. Кравченко, С. 

Куцепал, М. Лоський, Л. Панченко, А. Плєханов, М. Розов, Д. Саприкін, О. 

Скубашевська, А. Ярошенко та ін. 

Дослідник Цзоу Ченчжан зазначає, що «в інформаційну епоху людина 

неминуче змушена повсюдно засвоювати нові знання, і тому на передній 

план висувається необхідність формування критичного мислення, вміння 

самостійно знаходити інформацію і, ґрунтуючись на ній, приймати 

самостійні зважені рішення, які не були б продиктовані різними  

технологіями впливу» [6; с. 5]. 

Аби залишитись в авангарді цивілізаційного поступу, університетам 

треба визнати існуючі виклики та позбутись, у необхідному обсязі, 

зачарованості академічними традиціями (за аналогією із гайдегерівською 

«зачарованістю технікою»). Здійснюючи пошук засад ідеї університету 

в ХХІ ст., Я. Пелікан в своїх теоретичних побудовах виходить із 

переконаності в тому, що традиції, на яких базується сучасний університет, 

не слід ігнорувати, наче музейний експонат; сучасне покоління не може 

змістовно зрозуміти, чим є університет, сформулювати ідею сучасного 

університету, не звертаючи уваги на його спадщину [4; с. 66]. 

Над питанням виходу з карантину, початком навчання у навчально- 

виховному закладі в умовах адаптивного карантину замислюється багато 

вчених над дослідженням та вивченням ризиків. 
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Перші дні карантину, організація дистанційної роботи та інші 

спонтанні виклики спричинили хвилю психологічного дискомфорту серед 

учнів, педагогів та батьків. Розгубленість, завантаженість домашніми 

завданнями, різка переорієнтація на комп’ютерні інформаційні платформи 

викликали потік негативних емоцій, що, звичайно, негативно вплинуло на 

організаційний етап початку переходу на вимушену форму дистанційного 

навчання. Ректорів вищих навчальних закладів цікавить питання заповнення 

студентами з вересня 2020 року академічних містечок, чи матимуть студенти 

бажання платити за дистанційне навчання ту ж саму плату, що і за денну 

форму навчання. 

Очевидним  є те, що більшість предметів  (теоретичного  змісту), 

лекційний матеріал змушені будуть викладачі здійснювати в режимі он-лайн. 

Чим краще це для студента? Можливість перебувати дома чи на робочому  

місці, не  сплачувати за проживання, за проїзд до кампусу, 

сплачувати меншу суму за лекції та не витрачати час на трансфери. 

Останні інтерв’ю в ЗМІ керівництво МОН підтверджують думку 

науковців про необхідність запроваджувати змішану модель викладання та 

навчання (очно-дистанційну). Суперечливим є питання нового переходу на 

дистанційну форму. 

Звичайно, на даний час розроблено велику кількість відео та 

електронних дидактичних засобів для проведення демонстрацій та дослідів з 

різних природничих дисциплін. Але, треба і врахувати позицію дидактики як 

науки, про те, що жоден дидактичний засіб (аудіо, відео чи електронний) не 

замінить справжнього досвіду. Чи можна підготувати кваліфікованого 

хірурга в анатомічній кімнаті, чи може бути хімік чи фармацевт, який не 

тримав у руках лабораторний посуд із речовиною, який не чув запахів 

речовин, не відрізняє їх наочно? Звичайно, ні. Такі види навчальної 

діяльності повинні бути зосередженні на кампусі, у спеціальних 

лабораторіях. 

Крилата фраза Президента України Зеленського В.О.: «Вся країна у 

смартфоні» стала направляючою у розвитку і запровадженні у життя взагалі, 

і в освіту – зокрема нових інформаційних технологій. 

На жаль, освіта залишається, всупереч її місії, найбільш 

консервативною галуззю у цьому відношенні. 

Лише виклик COVID-19 змусив більшу частину консервативної 

педагогічної громадськості перелаштувати себе на роботу в інформаційному 

просторі на різних Інтернет платформах. 

Елементи дистанційного навчання дають нам можливість навчатися у 

зручний час, мандруючи іншими країнами. Крім того, засоби доступу до 
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Інтернет, різноманітні гаджети дають можливість брати інформацію 

(оперативно) з різних джерел, користуватись словниками, перекладачами, 

бібліотечним фондом та архівами, калькулятором, спеціальними 

калькуляторами валюти, трудового стажу, пенсійним тощо, вимірювальними 

приладами, масштабуванням, телефонним зв’язком, скапом, соціальними 

мережами, запускати соціальне опитування через Google мережі, функціями 

друкарської машинки, верстки книги, газети, брошури, функції поштового 

зв’язку, диктофону. 

Отже, карантинні заходи оголили сучасні проблеми інформатизації в 

освіті, змусили освітян переосмислити власне ставлення до використання 

комп’ютерних технологій в освітньому процесі. Учительське середовище на 

початку карантинних обмежень не готово було на завтра перейти до 

використання інтернет-технологій навчання. Використання інтернет- 

платформ було для них далеким та недосяжним, але лічені дні змусили 

вчителів опанувати до цього незвіданий пласт знань. Це стало можливим 

завдяки своїй зібраності, природному почуттю відповідальності, розумінню 

гострої потреби. З початку карантинних заходів це було асистемно, 

малопрофесійно, дехто уявляв дистанційне навчання у вигляді фізичного 

перенесення учительського столу та учнівських парт на відстань, а уроки 

йдуть згідно розкладу при допомозі Skype або Viber, або протилежна уява, 

що «моя задача – задати домашнє завдання, а ваша – його виконувати». 

У березні така позиція могла існувати, бо суспільство було впевнено, 

що 2-3 тижнями карантину відбудуться, а класно-урочна система дасть 

можливість надолужити згаяне. 

Але, слід сказати, що незначна частина учительства так і не змогла 

опанувати інформаційні технології для здійснення дистанційного навчання і 

так і залишилась на узбіччі цього процесу. 

Звичайно, такі умови для кожного без виключення педагога, створили 

умови своєрідного природного добору, в якому виживає той, хто 

«найсильніший», точніше той, «хто зумів організувати себе і 

зорієнтувався у проблемах». 

Бюрократичний апарат органів управління освітою різних рівнів, 

адміністрації навчальних закладів, у своїй більшості, не побачили у ситуації 

резервів для удосконалення та творчого розвитку педагогів. Навпаки, на 

думку освітянського менеджменту, учителі не хотіли працювати. І для цього 

на різних рівнях, з різною завзятістю почали, немов гриби, виникати та 

народжуватись різноманітні звіти, фото звіти, презентаційні роботи, фото 

студентів із заліковою книжкою під час іспиту, відео звіти про прочитані 

лекції, комплекти презентацій в Power Point, тощо. 
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Навіть вибух у соціальних мережах, заклик очільників МОН не 

перевантажувати педагогів звітами, не зупинив чиновницько-бюрократичну 

навалу звітів. Окремі чиновники, тиснувши на педагогів, змушували 

переходити на єдину інтернет - платформу, незважаючи на те, що кожен 

предмет має власну методику, стиль, технологію викладання того чи іншого 

предмету. 

Хоча, треба сказати і те, що єдина платформа буде ефективною, якщо 

буде можливість обмінюватися на ній інформацією, наробками, тестовими 

завданнями, іншими завданнями для учнів, зберігаючи власний час на 

підготовку до занять. 

Щодо законодавчого погляду на цю проблему, то примушування 

педагогів до роботи на єдиній платформі, всупереч бажанню педагога, 

протирічить ст. 54 Закону України «Про освіту» щодо права педагогічного 

працівника на академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу 

від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, 

вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній 

програмі [2; с. 380]. Педагогічна спільнота у соціальних мережах 

висловлювала думку про необхідність створення творчих груп педагогів для 

опрацювання окремих тем, розділів програми, підбору завдань, тестів тощо. 

Звичайно це перспективи. І місцеві органи влади, Міністерство освіти і 

науки України повинні працювати над цим питанням. 

Серед зазначених вище питань, що стали викликами для освітян, є і 

наступне: відсутність (або надзвичайно малий відсоток наявності) 

електронних підручників, які б замінили собою нудну, іноді неефективну, 

об’ємну у часі, важку працю вчителя. 

Бо, хоча й здавалося чиновникам, що вчителі сидять на карантині 

вдома, отримують повну заробітну плату і нічогісінько не робить. На жаль, 

практика, як справжній критерій істини, показала, що учитель, який здійснює 

навчання дистанційною формою, змушений працювати 7 днів на тиждень – 

без вихідних, протягом 24 годин на добу. Протягом доби до вчителя 

приходять поштою виконані роботи, надходять запитання від учнів і батьків, 

навіть у нічний час. Багато часу займає рутинне введення завдань, тестів у 

відповідні форми на інтернет - платформах. 

Одним із ключових питань серед проблемних, є питання 

нерозробленості методики викладання предметів в умовах дистанційного 

навчання. 

Саме Положення про дистанційне навчання [5] потребує системного 

оновлення та удосконалення, приведення його до сучасних умов, реалій та 

потреб. 
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Тобто через нормативну невизначеність порядку організації 

дистанційного навчання виникали конфлікти та непорозуміння між 

педагогами, батьками, адміністрацією закладів та здобувачів освіти. 

Дехто організував повноцінні за часом уроки, як у школі. Але тут 

порушувалися санітарні норми щодо часу перебування учнів перед 

монітором, зменшувалась рухова активність дітей, що теж негативно впливає 

на стан здоров’я здобувачів освіти. 

Виникали питання в організації уроків фізичної культури. Окремі 

школи задавали завдання щодо виконання певних вправ, інші проводили 

уроки перед екраном (навчали теорії та показували практичні вправи); певні 

школи визнали для себе у розкладі масові руханки. На них, під керівництвом 

вчителя фізкультури, учні виконували рухливі вправи, розвивали активність 

витривалість танцювали, вчилися виконувати вправи синхронно та ритмічно. 

Мали випадки скарг батьків, які вимагали від вчителів повноцінного, 

45-ти хвилинного проведення уроків. Дистанційне навчання передбачає, що 

учитель організовує дистанційне навчання , сприяє індивідуальній 

самостійній роботі учнів, а батьки повинні стимулювати процес навчання. 

Ще однією з проблем дистанційного є проблема наявності належної 

якості інформаційних ресурсів. 

Звичайно, кожна інтернет - платформа має свої переваги, але й ряд 

недоліків. Розуміючи, що створити ідеальну платформу не можливо, 

необхідно розробити на рівні держави єдину платформу, що увібрала б в себе 

найкращі опції різних платформ. Вона повинна бути доступною та легкою в 

користуванні як педагогам так і учням різного віку. Учитель повинен мати 

мінімум завдань – елементів методичного конструктора для побудови уроків. 

Цей курс повинен охоплювати широке коло осіб, давати можливість 

здобувачам  освіти працювати в групах, створювати спільні  проекти, 

працювати кейс-методом. 

Учитель повинен мати можливість підключатися до груп, до окремих 

учнів, якщо це вивчення іноземних мов; слухання учителем діалогів, 

включення у розмову за принципом роботи лінгафонного кабінету. 

Міністерство освіти і науки України, Національна Академія 

педагогічних наук України та профільні інститути повинні розробити 

електрону базу тестів до кожної теми програми, які б були апробовані і лягли 

в основу тестів для зовнішнього незалежного оцінювання, спеціальні 

навчальні відео матеріали. 

Мали місце проблеми і під час перегляду уроків і по телебаченню. 

Лише малі огріхи, дрібні помилки вчителів у незадоволеному та 
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непідготовленому до дистанційного навчання суспільстві викликало шквал 

незадоволення, критики та бурю незаслуженої критики та емоцій. 

Суспільство не готове було визнати помилку учителя, хоча народна 

мудрість говорить, що «не помиляється той, хто не працює». І вчитель теж 

людина і має право на помилку. Ці учительські помилки можна виправдати 

високим емоційним та розумовим навантаженням при підготовці до цих 

уроків, ці педагоги раніше ніколи не стояли перед світлом софітів та 

телекамерами. 

Пояснення цьому явищу може бути різним, але, на нашу думку, 

головна причина – відсутність наперед визначених, усвідомлених та 

акцентованих суспільством «правил гри». 

Суспільне напруження зросло ще й у зв’язку з тим, що батьки ніколи не 

приділяли стільки часу своїм дітям, не залишалися з ними разом так довго. І, 

правду кажучи, часто провокували цю напругу і самі педагоги, які задавали 

без усіляких пояснень на завтра 8-10 задач. 

Дуже часто домашнє завдання складалося із рутинних, нікому не 

потрібних завдань типу: перепиши, склади реферат тощо, які забирали 

велику кількість часу у дітей та батьків, змушуючи велику кількість дітей 

тривалий час перебувати перед моніторами, не несучи в собі ніякої 

дидактичної функції. 

У вищій школі студентам пропонували робити детальні конспекти 

лекцій, опрацьовувати велику кількість наукових статей. Між тим, куди 

ефективніше буде, ніж реферат, дати завдання прочитати уривок з наукової 

чи художньої літератури, висловити власну думку на певні події чи процеси, 

зробити критичний аналіз, знайти недоліки, визначити головну думку тощо. 

Слід зупинитися на одній із важливих проблем організації 

дистанційного навчання - це відсутність єдиного (для класу, групи, школи) 

реєстру – показчика для доступу до платформи, на якій розміщені завдання з 

певного предмету. 

Проблема випадків несанкціонованого втручання в мережі призводила 

до зриву навчального процесу. Невідомі особи презентували фрагменти 

порно-роликів, нецензурні вислови в адресу вчителів та учасників  

начального процесу. Навіть був у соціальних мережах запущений челендж 

«Зірви урок». 

Отже, враховуючи описані вище проблеми, рекомендуємо: 

1. Національній академії наук України, провідним ученим: 

1.1. Розробити модель безпечного розвитку суспільства, передбачити 

можливі ризики для людства, шляхи їх запобігання, прогнозування та 

усунення можливих негативних наслідків та збитків. 



104  

1.2. Спланувати алгоритм дій та життєдіяльності суспільства  в умовах 

криз, надзвичайних ситуацій, стихійних лих, згублених соціально- 

економічних та екологічних катастроф. 

2. Міністерству освіти і науки України, Національній академії 

педагогічних наук України: 

2.1. Систематично вивчати суспільну думку щодо запровадження різних 

форм навчання, зокрема, дистанційної, готовність суспільства сприймати 

нові форми навчання та використовувати їх у процесі навчання. 

2.2. Розробити методики викладання різних дисциплін в умовах 

дистанційного навчання. 

2.3. Розробити, винести на громадське обговорення оновлення 

Положення про дистанційну, про очно-дистанційну, заочно-дистанційну 

форму навчання. 

Розробити на державному рівні єдину інтернет - платформу для 

навчання учнів, для обміну дидактичними чи методичними напрацюваннями 

вчителів, створити методичні електроні конструктори уроків з різних тем та 

предметів для різних вікових категорій, класів та спеціальностей. 

2.4. Створити групу провідних учених та педагогів- практиків для 

розробки тем та завдань з різних предметів і з наступною їх апробацією. 

2.5. Спланувати та організувати поступовий перехід до підготовки та 

випуску електронних підручників, підручників із доповненою реальністю. 

2.6. Вивчити можливість збільшення оплати праці педагогів за роботу 

дистанційно шляхом введення додаткових доплат. 

2.7. Розробити систему захисту інтернет - платформ від 

несанкціонованого доступу сторонніх осіб. 

2.8. У вищих навчальних закладах для студентів педагогічних 

спеціальностей запровадити курс «Дистанційне навчання». 

3. Місцевим органам управління освітою: 

3.1. Розробити та організувати курси для педагогів для навчання роботі 

на різних інтернет - платформах, уміння застосовувати на практиці 

різноманітні вправи (тести, їх різні види тощо). 

3.2. Зменшити або заборонити будь-яку звітність педагогів, науково- 

педагогічних працівників про проведену роботу під час дистанційного 

навчання. 

3.3. Заборонити примус у виборі педагогами інтернет - платформ для 

використання у дистанційному навчанні. 
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5.Управління освітою як відповідь на виклики глобальної цивілізації і 

посткоронавірусного її розвитку 

Управління освітою як відповідь на виклики глобальної цивілізації і 

посткоронавірусного її розвитку є важливою компонентною системи 

національного господарства, яке забезпечує кожну її ланку освіченими та 

кваліфікованими працівниками, задовольняє попит в освітніх послугах 

завдяки індивідуально-емпіричному і праксеологічному досвіду закладів 

вищої освіти, формуючи парадигму конкурентоспроможної та наукоємної 

економіки, яка сприяє підвищенню національного добробуту та 

конкурентоспроможності кожного ЗВО та її випускника.. 

Центром розвитку людства є дискурсосмислення управління освітою, 

яке розкриває об’єктивність глобального сучасного світу з його викликами 

цивілізційного поступу (онтосу, природи, соціуму, техніки, людини), що 

розвивається як відповідь на виклики цивілізації і одночасно як відповідь на 

потреби людини, яка повинна знайти своє місце і можливості конкурентного 

самоствердження у новому глобальному середовищі. Освіта, її організація, 

напрями розвитку, зміст і навчальні технології знаходяться в епіцентрі 

дискусій ідей, гіпотез, програм, цілей, що розгорнулись нині в світовому 

просторі з метою підготовки конкурентоспроможних спеціалістів відповідно 

до потреб глобального суспільства. Адаптація людини до глобального світу 

досягається завдяки викладанню суспільних наук (філософії, політекономії, 

економічної теорії, психології, соціології, політології, культурології тощо), в 

основі яких відображення конкретно-об’єктивної реальності, активної 

діяльності індивідів, отриманої шляхом когнітивізації світу та адаптації її до 

суперечливого, посткапіталістичного глобального світу, в якому кожна 

особистість повинна стати суб’єктом взаємопов’язаного і взаємозалежного 

глобального світу. 

Управління освітою як відповідь на виклики цивілізації та 

посткоронавірусного її розвитку вимагає формування творчо-креативної 

освіти та еліти, яка б сприяла осягненню цифровізації світу та активно 

включалася у перетворюючі інноваційні процеси, які передбачають знання 

іноземних мов, практичної психології, історії, етикету. Суттєва частка 

викладання дисциплін повинна припадати на якісну підготовку спеціалістів, 

що передбачає не тільки їх теоретичну підготовку, а, особливо, й практичну, 

яка репродукується за допомогою, по-перше,теоретичних механізмів психіки, 

як пам'ять, перцепція, репродуктивна і креативна уява, формування 

ейдетичних образів та парадигм інноваційних знань, встановлення 

одиничного, загального, переходу від конкретного до абстрактного і навпаки, 
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що заполучені за допомогою сенсорно-рецептивного апарату, які виявляють 

екзогенні і ендогенні закономірності; по-друге, перетворення отриманої 

інформації на знання, яке сприяє перетворенню теоретичних знань в 

інноваційні механізми досягнення більш конкурентоспроможної моделі 

економіки, господарства, суспільства та їх виживання у порівнянні із 

застарілими., що не відповідають сучасній дійсності. 

Найважливішим критерієм ефективності діяльності вищої освіти і 

науки загалом і конкретного вищого навчального закладу, зокрема є попит на 

фахівців на ринку праці, які були б витребуваним и і креативними, мали 

системне і структурне мислення, що сприяло їх адаптації до сучасних умов 

виживання цивілізації у кореляції з активно-динамічно-прогресивними 

процесами досліджуваної сфери. Сучасні тенденції розвитку суспільства та 

освіти трансформуються у контексті інтенсивного розвитку інформцаійно- 

комунікаційних технологій, швидкої еволюції форм суспільної діяльності у 

бік цифровізації, зайнятості молодих випускників на новому ринку праці, 

появи нової номенклатури спеціальностей та професій, поглиблення 

соціальної диверсифікації та формування нових форм соціальної взаємодії, 

що вимагають змін в освіті у зв’язку з появою нових кардинальних 

закономірностей освіти – інформатизації та цифровізації. Це властиве не 

лише Україні, а й усім країнам світу посткапіталістичного етапу глобального 

розвитку, що вимагає формування нової парадигми освіти 

посткапіталістичного розвитку, в основі якого нові ідеї, знання, 

закономірності, тенденції, механізми апробації нового глобального знання, 

появи нових методів гностизації сучасного світі - нелінійності, синергетизму, 

адативносгі управлінських технологій, що й актуалізує нову імпульсацію для 

мультиеволюційних поліпроцесів як самої дійсності, так і їх втілення у змісті 

тієї чи іншої дисципліни. 

Проблема полягає ще й у тому, що освіта базується на культурних 

засадах суспільства, яка є консервативним явищем, тому часто освіта відстає 

від змін у суспільному і культурному середовищі, що вимагає формування 

таких субстанціональних первоначал, в основі яких особистість як суб’єкт 

культуротворчості, пізнання і діяльності, культуротворча праксеологічна 

спрямованість на перетворення дійсності, еволюція різноманітних 

поліпроцесів у науках у зв’язку з тим, що із зміною самої дійсності, повинен 

змінюватися і предмет дослідження тієї чи іншої дисципліни, науки, 

концепції, теорії, парадигми та змінюватися мультимоделі наукового 

пізнання і дискурсосмислення. Нині у низки громадян виникають ідеї, що 

освіта та й наука як інститути у нинішньому виді застаріли, наприклад, що 

знання, які дають університети, можуть набутися й у межах 
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короткострокових курсів, проте ніякі короткострокові курси не можуть дати 

того, що дає повноцінна освіта з її іноваційно-креативним змістом та 

науковими і культурними модусами, принципами, смислами, індикаторами. 

Основні проблеми управління освітою як відповідь на виклики 

глобальної цивілізації і посткоронавірусного її розвитку та шляхи їх 

вирішення: 

- підвищення обсягу матеріалу, відведеного на самостійне 

опрацювання, так як фактично понад 50–60% матеріалу навчальної програми 

тієї чи іншої дисципліни відводиться на самостійне опрацювання виявлення 

загальних закономірностей розвитку сучасного світу; 

- у навчальному процесі не в повній мірі використовують 

різноманітні компоненти інноваційних педагогічних методик, технік, 

технологій, основою яких є інтерактивність та максимальна наближеність до 

реальної професійної діяльності майбутнього фахівців; 

- невідповідність дисциплін, які викладаються в Україні, 

європейським стандартам, а також перспектива взаємозарахування 

навчальних досягнень між різними навчальними закладами як усередині 

України, так і в Європі. Такі заходи повинні були сприяти мобільності 

студентів між вищими навчальними закладами у межах ЄС, спрощенню 

можливості працевлаштування студентів, підвищенню якості освіти, 

ураховуючи вимоги часу, у тому числі глобального розвитку світу та все 

більшого прикладного характеру знань; 

- нерівноправність приватних ЗВО як складних макроструктур , що 

не мають державного замовлення; 

- невизначеність щодо алгоритмів проходження процедури 

акредитації та ліцензування; 

- низькі обсяги фінансування з державного бюджету, так як державне 

фінансування вищої освіти та науки в Україні є вкрай незадовільним і не 

відповідає вимогам і нормам законів України «Про освіту» та «Про вищу 

освіту». Відповідно держава втрачає передові позиції щодо рівня освіченості 

громадян, скорочуються масштаби та рівень якості підготовки науково–

педагогічних кадрів, помітно погіршуються умови для творчої роботи вчених 

і викладачів та мультиструктури кількісної трансформації науки; 

- незадовільний стан науково–дослідної діяльності ЗВО на сучасному 

етапі, який знаходиться в інваріантній констеляції з об’єктом, світовою 

практикою та свідчить про те, що лише тісне поєднання освіти з наукою є 

запорукою забезпечення високої якості освіти та належного інтелектуального 

супроводу державотворення; 
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- низький рівень інноваційності освіти, яка переходить у якісні 

трансформації; 

Таким чином, окрім власне євроінтеграції в освітній сфері через 

систему освіти, необхідно спрямувати заклади вищої освіти на зважений 

підхід до кількості та якості викладання, виходячи з потреб концептуально- 

дискурсивних побудов суспільства та перспектив розвитку трансформаційної 

логіки економіки України. 

Трансформаційні системні перетворення в Україні зумовлюють зміну 

бачення ролі вищої освіти в державній політиці, дискурспозиціонують 

введення законів-постулатів еволюційних форм мислення, вимагають 

уточнення існуючих та встановлення нових пріоритетних напрямів її 

розвитку, які рефлектуються у цих матрицях, а також механізмів адаптації 

інституту освіти до сучасних соціально-економічних умов. Це потребує 

переосмислення підходів до чинної практики регулювання відповідних 

процесів у сфері вищої освіти, що передбачає їх адаптацію до динамічних 

умов розвитку моделей і парадигм цифровізації науки та освіти, 

використання кращих зарубіжних інноваційних практик, а також врахування 

світових тенденцій розвитку економічних відносин та людських ресурсів для 

розвитку дискурсивного та адаптивного мислення та спираючись на 

принципи-положення багатовизначеності напрямів розвитку освіти. 

Сучасний етап трансформації системи вищої освіти відзначається 

глибокою проникністю в значення і смисли соціальної сфери та економічної 

діяльності, виходом на глобальні ринки праці, достовірно-істинних 

індексацій послуг, товарів і капіталу. За таких умов результативне 

реформування системи вищої освіти неможливе за рахунок лише 

адміністративних методів самої системи освіти. Необхідні консолідовані 

зусилля владних структур усіх рівнів, працедавців, населення з урахуванням 

стану економіки та суспільних потреб. 

Якщо проводити глибший аналіз – потрібно буде визначити проблеми 

розвитку вищої освіти, які зумовлені не лише економічною й політичною 

нестабільністю у суспільстві, посиленням розриву між конституційними 

гарантіями здобуття доступної й безкоштовної освіти та реальним державним 

її забезпеченням, а й незавершеністю реформування практично усіх секторів 

економіки; недостатнім бюджетним фінансуванням та специфікою 

підготовки кадрів для окремих галузей національної економіки, шукаючи 

патерни за допомогою технік майнингу даних Тому роль держави у 

розв’язанні цих проблем є вагомою і потребує ефективнішого використання 

існуючого та розробки новітнього інструментарію державного регулювання 

системи підготовки фахівців, щоб згенерувати зведені дані. 
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Статистичний і системний аналіз проблем управління освітою як 

відповідь на виклики глобальної цивілізації і посткоронавірусного  її 

розвитку може дати відповідь на пошук або вибір важливих, інформативних 

змінних або «атрибутів» того, що процес модернізації має комплексний і 

системний характер, охоплюючи всі сфери в соціальному, політичному та 

економічному житті суспільства; супроводжується трансформацією 

інструментів і способів освоєння та посилення контролю з боку 

громадянського суспільства, технологічним прогресом; є довгостроковим 

(десятиліття) процесом, тому що масштаб вирішуваних завдань вимагає 

адаптивних змін і є відповіддю на кризові явища в соціально-економічній 

системі країни. 

Метою реформування освітньої галузі є створення привабливої та 

конкурентоспроможної національної системи вищої освіти України та її 

параметрів, інтегрованої у Європейський простір вищої освіти та 

Європейський дослідницький простір. 

Основними завданнями реформ визначено: забезпечення 

конституційних прав громадян на якісну вищу освіту та рівного доступу до 

якісної вищої освіти; реорганізацію системи управління вищої освіти з метою 

забезпечення захисту національних, регіональних і місцевих інтересів, а 

також інтересів усіх суб’єктів національної системи вищої освіти України 

найбільш релевантних до пошукового запиту; трансформацію університетів у 

центри незалежної думки, які здатні продукувати ідеї для прискореної 

модернізації країни, що є чітко визначеним процесом із яким імовірність 

того, що університети досягнуть успіху; забезпечення справедливої 

конкуренції між закладами вищої освіти як критично важливого 

концептуального інструменту та запоруки високої якості вищої освіти; 

створення належного зв’язку між ринком праці та системою вищої освіти, що 

мають шанси на успіх при запуску інтеграції вищої освіти України у світовий 

і європейський освітньо-науковий простір.[1] 

У сфері вищої освіти основні цілі державного регулювання визначені у 

ст. 3 Закону України «Про вищу освіту». Зокрема це сприяння сталому 

розвитку суспільства, міжнародній інтеграції України у Європейській 

простір, забезпечення стійкого соціально–економічного розвитку держави, 

підвищення якості вищої освіти, що має спеціальний набір технік для 

вирішення завдань. Інструменти державного регулювання вищої освіти, 

передбачені законодавством України, можна розділити на два блоки, проте, 

щоб робити це професійно, потрібні певний досвід і вміння:: 

1) модернізація стандартів освітньої діяльності та вищої освіти; 
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2) модернізація інструментів регулювання ринку вищої освіти 

(ліцензування, квотування, державна підтримка у вигляді цільового 

державного замовлення, цільових пільгових кредитів, податкових пільг). 

Доцільність державного регулювання на рівні стандартів не викликає 

жодних сумнівів, чого не можна сказати про чинні інструменти регулювання 

ринку освітніх послуг, які слід проводити систематично й організовано. 

Перш за все необхідно забезпечити реальну рівність умов функціонування 

закладів вищої освіти усіх форм власності, якщо їх діяльність відповідає 

стандартам. 

Управління освітою як відповідь на виклики глобальної цивілізації і 

посткоронавірусного її розвитку висуває все більш жорсткі вимоги до якості 

освіти, яка виступає базою для підготовки успішного, 

конкурентоспроможного, кваліфікованого фахівця, тобто як робити знання 

або продуктивність інтелектуального агента із часом кращим, у відповідь на 

проблеми посткоронавірусного розвитку, які виникають перед вищою 

школою. Для такого покращення часто потрібно аналізувати дані 

навколишнього середовища і робити прогонози щодо появи нових проблем. 

Глобалізаційні та євроінтеграційні процеси виводять освіту за межі 

локального застосування, що потребує її розвитку на інноваційних засадах 

аналізувати дані й шукати корисні або інформативні патерни, які допоможуть 

вирішити проблеми. Дуальність освіти є одним з напрямів, який дає змогу 

студентам удосконалити і розширити свої можливості на ринку праці, а 

роботодавцям отримати сучасних сформованих спеціалістів. 

«Дуальність» навчання полягає у тому, що навчальний процес ділиться 

на практичну і теоретичну частини, по черзі змінюючи один одного протягом 

усього періоду навчання, що зосередженні на покращенні продуктивності 

розвитку знання як інтелігентного агента, мета якого вибудувати логіку і 

приймати рішення у своєму середовищі. Навчальний процес схвачений як 

єдине ціле і єдиний механізм, в основі якого запуск класичних занять в 

університеті, які тривають в середньому близько трьох місяців і проводяться 

безпосередньо в університеті у вигляді лекцій, семінарів, проектних робіт, 

іспитів, але й навчання комерційному використанню знань, пов’язаному з 

бізнесом, відповіді на питання бізнесу за домомогою технік майнингу, як 

збирати, аналізувати і використовувати дані, основою чого є така наука, як 

Data science. Практику студенти проходять на підприємстві, з яким у них 

укладений контракт на навчання, як трактувати й узагальнювати інформацію 

і якими принципами керуватися, щоб використати зібрану інформацію для 

вашого бізнесу, формуючи дата-аналітичне мислення.[10] 
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При цьому студентам надається можливість отримати безпосереднє 

уявлення про робочі процеси на фірмі, набратися реального досвіду і взяти 

участь у внутрішніх проектах, перейти від завдань майнингу даних до 

завдань бізнесу. Як правило, фірми зацікавлені у залученні студентів на 

постійну ставку відразу ж після закінчення університету. 

Управління освітою як відповідь на виклики глобальної цивілізації і 

посткоронавірусного її розвитку посилює концептуальний і праксеологічний 

підхід до навчального процесу, включаючи теоретичну частину, оплачується 

підприємством, на якому студент працює, зарплата залежить від фірми– 

партнера і сфери бізнесу. Наприклад, учні на економічних спеціальностях 

заробляють більше, ніж студенти технічних і соціальних напрямків, а 

зарплати у сфері торгівлі вище, ніж в охороні здоров'я, що привело до того, 

що освіта має клієнтоорієнтоване середовище у якому клієнт завжди прав. 

Дуальна освіта, поєднуючи теоретичну складову освітньої програми під час 

навчання у закладах вищої освіти із практичними навичками безпосередньо в 

підприємствах та установах, зближує ЗВО і роботодавців для досягнення 

успіху суспільства у цілому. Сьогодні добробут конкретної людини і загалом 

не прив´язаний до продуктивності праці й ефективності використання 

ресурсів у класичному їх розумінні. Оскільки все більше поширюється 

використання штучного інтелекту, то необхідність у висококваліфікованих і 

освічених фахівцях лише збільшується. Освіта сьогодні стає масовою. 

Освітні інновації можуть ініціюватися державою, закріплюватись 

законодавчо і впроваджуватись у суспільство, університети у США все ще 

провідні виробники інтелектуального продукту у світі. Економічна ситуація в 

Україні не сприяє організації системи дуальної підготовки за німецьким 

зразком, але деякі університети все ж таки вже працюють за й цією формою 

навчання. Наприклад, в НУБіП України запроваджено у дію навчальні плани 

підготовки фахівців з елементами дуального навчання, розроблено додатки 

до робочих навчальних програм, де відсоток теоретичного та практичного 

навчання складає 30/70; 60/40 залежно від дисципліни; введена індивідуальна 

форма навчання, що дає можливість студентам одночасно з навчанням 

опановувати обрану професію безпосередньо на виробництві, на робочих 

місцях, які оснащені сучасною технікою з новітньою технологією з 

подальшою можливістю працевлаштування. Такий підхід до надання освітніх 

послуг дає позитивні результати у формуванні професійних компетентностей 

і робить конкурентоздатними студентів як динамічно трансформаційної 

екзистенції на рівні креативності. 
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Управління освітою як відповідь на виклики глобальної цивілізації і 

посткоронавірусного її розвитку свідчить, що позитивними сторонами 

дуальної форми навчання можна вважати: 

 можливість спробувати себе в тій чи іншій професії і, можливо, 

скоригувати спеціалізацію; 

 при наявності закордонних філій, компанії надають своїм студентам 

можливість провести одну з практик за кордоном; 

 отримання зарплати з першого робочого дня як під час 

теоретичного навчання у ЗВО, так і під час практики. Розмір заробітної плати 

залежить від величини компанії, спеціальності та галузі промисловості; 

 оплачуване навчання. Контракт на навчання також є одним з 

визначальних чинників при надходженні, так як в такому випадку 

зарахування; 

 відмінні кар'єрні можливості, так як компанії, які вклали фінансові 

та часові ресурси в навчання студентів, зацікавлені в тому, щоб випускники 

залишилися у них працювати після завершення навчання. 

Як недоліки такої форми навчання можна визначити наступне: 

 не кожну спеціальність можна вивчати дуально, крім того, 

пропозиція на ринку залежить від стану справ в індустрії: чим вище нестача 

фахівців у певній сфері, тим більше дуальних спеціальностей за даним 

напрямком; 

 висока конкуренція серед абітурієнтів (заявка подається за рік до 

закінчення школи); 

 складність в поєднанні роботи і навчання, так як до студентів 

пред'являються такі ж вимоги, як і до співробітників компанії; 

 місце розташування, так як іноді підприємство знаходиться в 

іншому місті в відміну від університету, тому багато часу йде на проїзд; 

 невелику відпустку, який становить близько 24–30 днів в році на 

відміну від університетських піврічних канікул; 

 необхідна висока  самоорганізація, відповідальність і мотивація, 

направлені на формування дискурсивно-правильного мислення. 

Управління освітою як відповідь на виклики глобальної цивілізації і 

посткоронавірусного її розвитку потребує активного використання 

аналогічних методів, матриць, структур освітньої діяльності, що дозволяє 

підвищити рівень конкурентоспроможності закладів вищої освіти, 

забезпечувати нагальні потреби на ринку освітніх послуг серед споживачів, 

сприяти реалізації Закону України «Про вищу освіту», де відзначається 

необхідність приведення ринку надання освітніх послуг до міжнародних 
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стандартів. Саме дискурсузагальнення дуальної моделі освітнього процесу 

орієнтоване на інтеграцію освітньої, наукової, інноваційної, виробничої та 

соціальної діяльності. Водночас це сприяє зростанню не просто потенціалу 

країни, а висококваліфікованого людського потенціалу. Оскільки в Україні 

спостерігається тенденція зростання частки населення з вищою освітою, а 

роботодавці здебільшого нарікають на відсутність в українських випускників 

ЗВО практичних навичок через великий розрив між теорією і практикою, то 

реалізація даного напряму трансформації форм освіти забезпечить подальше 

підвищення її якості і наближення до європейських стандартів. 

Управління освітою як відповідь на виклики глобальної цивілізації і 

посткоронавірусного її розвитку свідчить, що сучасне життя розвивається 

бурхливими темпами і коригує парадокси освіти. Останнім часом з’явилися 

нові канали соціалізації, які суттєво впливають на процеси формування 

молоді, її адаптацію в суспільстві, формування різноманітних компонентів 

культури. Одним із них є глобальний інформаційно-мережевий простір, який 

пронизує всі сфери соціального життя і проявляється в креативно-культурних 

абрисах порядку. Знижується роль офіційно-інституціональних каналів 

адаптації і водночас зростає вплив безпосереднього оточення, ЗМІ, зразків 

масової культури, природи, культури, світу, соціуму. Сучасне інформаційне 

поле впливає на молодь як на найбільш мобільну соціальну групу, готову до 

сприйняття нових цінностей і норм екзистенції. 

Молодь, порівняно краще засвоює нові інформаційні технології і стає  

їх основним користувачем, виступаючи проти сурогатів цивілізації. Вона 

починає по-новому вирішувати завдання самореалізації і самопрезентації з 

орієнтацією на ціннісну шкалу соціокультурного визначення. Це пов’язано з 

можливостями соціальних мереж формувати комунікаційні поля, які діють 

постійно, забезпечити анонімність, яка дозволяє людині проявити більшу 

свободу, переживання емоцій, які не реалізовані в реальному житті. 

З’являється ілюзія постійного включення у взаємодії Інтернету, який 

колонізував нові терени і привів до відсутності психологічних бар’єрів. При 

цьому виникає залежність молоді від глобального простору, зменшення 

соціальних контактів, що може призвести до дезадаптації, депресій, 

відчуження. Занурюючись в інтернет-системи, людина поступово ізолюється 

від живого спілкування, тому постає проблема комп’ютерної самотності, 

інформаційно-технологічної самоізоляції індивіда, що часто негативно 

позначається на його адаптації, а освіта перетворюється на сервіс «ходіння в 

університет» і товар масового вжитку. До більшості  американських 

студентів ставляться як до клієнтів, а не учнів. Перетворення 

університетського досвіду на товар не лише руйнує саму цінність дипломів, а 
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й підриває віру пересічних американців у те, що виші взагалі означають,- 

відмічає Ніколс Том у роботі «Диванні експерти. Як необмежений доступ до 

інформації робить нас тупішими». 

Тут можна нагадати адаптований варіант теорії поколінь, розробленої 

вченими Н.Хоувом і У.Штраусом (N.Howe, W.Strauss) в 1991р., в якому 

виділяють наступні покоління нині живих людей: Переможці - 1900-1922 

року народження, Мовчазні - 1923-1942, Бебібумери - 1943-1962, Х (ікс) - 

1963-1982, Міленіум або Y (ігрек) - 1983-2002, Z (зет) – з 2003 року 

народження у різних джерелах приводиться дещо інша класифікація поколінь 

за роками народження. Щодо цього у XXI столітті з розвитком високих 

технологій відбуваються великі зміни у сфері освіти. Викладачі відзначають, 

що традиційні методики і інструменти навчання не дають необхідних 

результатів. Проте факт лишається фактом: багато американських закладів 

вищої освіти на здатні забезпечити власних студентів базовими знаннями і 

навичками, які формують фаховість. 

Управління освітою як відповідь на виклики глобальної цивілізації і 

посткоронавірусного її розвитку свідчить, що сьогоднішні студенти - це 

представники покоління Y, вже тотально залучені у цифрові технології, для 

яких традиційна модель навчання в установах вищої освіти вже не є цілком 

ефективною. На зміну їм йде кардинально нове покоління студентів. (Зараз - 

це дошкільнята та школярі, народжені після 2000-х років), що проходять 

соціалізацію в епоху бурхливого розвитку інформаційних технологій, і 

умовно названих Поколінням Z («цифрове покоління», «цифрові аборигени», 

NetGeneration, InternetGeneration, DigitalNative, Покоління ЯЯЯ і ін.). 

Принципова відмінність «цифрового покоління» полягає у тому, що 

технології у нього «в крові», діти користуються ними вже зовсім на іншому 

рівні, так як зростають в епоху смартфонів, високого візуального дозволу, 

об'ємного звучання, 3D і 4D графіки, мобільних технологій, комп'ютерних 

ігор, глобалізації та постмодернізму. Вони не пам'ятають світ без інтернету і 

соціальних мереж. Те, що попередні покоління називали «новими 

технологіями» або «технологіями майбутнього», для покоління Z вже 

сьогодення. Проте під загрозою формування критичного мислення, тобто 

здатності неупередженого ставлення до інформації. Відвідування 

університету вже не гарантує вищої освіти, натомість виші тепер пропонують 

повний сервіс «ходіння в університет» та демонструють втрату фаховості. 

Особливістю даного покоління молоді - більш образне мислення, більш 

високі вимоги до мотивованості, що вимагає при роботі з учнями наявності 

більш чітких стимулів, які визначають конкретний результат за конкретну 

роботу. Є думка, що саме представники цього покоління є найбільш технічно 
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підготовленими, амбітними, самостійними, заповзятливими і 

цілеспрямованими індивідами. Проте якщо виші у США демонструють 

втрату фаховості, тому що освітні програми розростаються, а університети 

штампують дипломи, які дедалі більше означають, що людина вчилася, а не 

вивчилася. Учитися і вивчитися - це дві різні концепції навчання. Учитель, 

викладач, навіть найталановитіший, уже не може бути єдиним джерелом 

інформації. Традиційне навчання з його авторитаризмом, орієнтацією на 

середнього учня, перевагою репродуктивної діяльності над пошуковою не 

відповідає вимогам часу. Тому настала необхідність переходу від «передачі 

знань» до «навчання вчитися», «навчати жити». Сучасному учневі не так 

треба подати тему, як навчити осмислювати її, а він вже потім шукатиме 

інформацію, яка допоможе реалізувати проблему. Отож повернути учням 

інтерес до шкільних предметів, зробити навчання цікавим, посилити бажання 

учитися спонукає до пошуків нових методів навчання. Диплом засвідчує 

лише вчасну оплату за навчання. 

Реалії інформаційного суспільства все активніше входять в суспільне 

буття України. Як свідчать нові дослідження, Україна в останні роки 

здійснила якісний прорив у застосування новітніх мережевих інформаційних 

технологій у всіх сферах життєдіяльності, щоб передати знання майбутнім 

поколінням. Інформація і знання дійсно стали потужним економічним 

ресурсом, суттєво зросла мобільність інформаційних, фінансових та  

трудових ресурсів, зріс рівень глобалізації, відбуваються суттєві та досить 

динамічні зміни як в структурі економіки, так і в структурі ринку праці. Ці 

процеси породжують нові виклики до сфери освіти, яка має гнучко, 

динамічно та адекватно реагувати на суспільні трансформації шляхом 

продукування нових освітніх продуктів, технологій навчання та організації 

освітнього процесу як складного досвіду. Загальновизнано, що освіта є  

одним з найважливіших соціальних явищ та запорукою розвитку суспільства 

і держави. Саме тому є незаперечною необхідність державного регулювання 

освіти, щоб вибудувати аргументи до генетичних основ української освіти і 

цивілізації як професійної, фахової, інтелектуальної, творчо-креативної, де 

кожен учень стає суб’єктом навчання. 

Щоб підготувати людину до життя у цифровому столітті, слід сповна 

усвідомити сутність змін, що привносить новий час, зорієнтувати суспільство 

і державу на свідоме, послідовне й динамічне їх сприйняття. І, безумовно, – 

готувати людину до життя й діяльності в нових умовах. Це – завдання всього 

суспільства, а особливо освіти. Саме тут людина лишає в минулому дитяче 

зубріння напам’ять і приймає тривогу, дискомфорт і різноманітні виклики, 

що ведуть до здобуття глибших знань – сподіваюся, на все життя. Диплом з 
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бакалавра з фізики чи філософії має бути ознакою справді освіченої людини, 

яка не лише добре знається на певному предметі, а має ширше розуміння 

власної культури та історії. Це не повинно бути легко. 

Суттєвим кроком модернізації вищої освіти в Україні є затвердження 

нового переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти та створення механізму його 

впровадження. Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки «Про 

особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. №266, створено 

таблиці відповідності переліків галузей знань, напрямів і спеціальностей, за 

якими раніше здійснювалася підготовка здобувачів вищої освіти, новому 

переліку 2015 р. 

Згідно з вимогами ст. 13 Закону України «Про вищу освіту» 

методологію та методичні рекомендації щодо створення нових стандартів 

вищої освіти розробляє Науково-методична рада (НМР) Міністерства освіти 

й науки України (МОН) за участю Національного агентства з забезпечення 

якості вищої освіти (НАЗЯВО), а галузеві науково-методичні комісії (НМК) 

здійснюють розроблення цих стандартів. Слід зазначити, що за відсутності 

Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти, Міністерством 

освіти і науки розроблено низку нормативних документів щодо  

імплементації Закону України «Про вищу освіту», які реалізують стратегічні 

напрями розвитку вищої освіти та підготовки фахівців в умовах магістратури 

й аспірантури. Ці документи передбачають впровадження комплексу заходів, 

щодо методології та технології розробки для кожного рівня вищої освіти 

стандартів нового покоління відповідно до Національної рамки кваліфікацій 

з урахуванням Європейського досвіду. 

Отже, вирішальним чинником модернізації вищої освіти України 

повинна бути послідовність державного управління щодо вирішення завдань, 

визначених Законами України «Про вищу освіту» та «Про освіту», 

Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті, 

Державною національною програмою «Освіта: Україна XXI століття», 

Стратегію сталого розвитку «Україна-2020», Національною стратегією 

розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Концепцією розвитку 

освіти України на період 2015–2025 років тощо. 

Одним з важливих пріоритетів сучасної освіти є управління 

модернізацією національної освітньої системи, виважена й чітко спланована 

координація взаємодії суб’єктів освітньої політики, переосмислення функцій 
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вищої освіти з екстраполяцією на майбутні перспективи, набуття нею 

особливого значення як рушійної сили позитивних змін у державі. 

Зміни у сучасному суспільстві, а саме перехід від індустріальної до 

інформаційно-цифрової суспільної парадигми та суспільні інтеграційні 

процеси зумовили зміни методів, форм і способів взаємодії в системі вищої 

освіти в цілому, а також в процесі вивчення іноземних мов зокрема. Це 

виражається в переході від методів навчання, в центрі яких стоїть викладач, 

до методів, орієнтованих на активну діяльність студента, а також у зростанні 

впливу нових інформаційних технологій на процес навчання. Поява якісно 

нових засобів навчання, а саме засобів інформаційних та комунікаційних 

технологій, зумовила необхідність розвитку нових методів навчання, 

орієнтованих на окремо взяту людину з усією своєрідністю її 

індивідуальності. Такі зміни потребують інтенсифікації процесу навчання, де 

діяльність студента поступово виходить на передній план. 

Управління освітою як відповідь на виклики глобальної цивілізації і 

посткоронавірусного її розвитку засвідчує про різноманітність онлайн– 

курсів, інтернет–ресурсів, You–tube–каналів, запропонованих для вивчення 

іноземних мов, дає можливість обрати найбільш ефективні варіанти вивчення 

і вдосконалення знань, працювати самостійно, але с ситуація не повинна 

скластися таким чином, що університети перетворяться на отримання освіти 

масового вжитку, отриманої з Інтернету. 

Упровадження комп'ютера у сфері освіти стало початком 

революційного перетворення традиційних методів і технологій навчання та 

всієї галузі освіти. Важливу роль на цьому етапі, крім комп’ютерів, 

відіграють такі інформаційно-комунікаційних технології (ІКТ): телефонні 

засоби зв'язку, телебачення, космічні комунікації, що переважно 

застосовуються у процесі управління процесом навчання і системах 

додаткового навчання.[7] 

Освітні технології (ОТ) є одним із головних елементів системи освіти, 

оскільки вони безпосередньо спрямовані на досягнення головних цілей: 

навчання і виховання. Під ОТ розуміють як реалізацію навчальних планів і 

навчальних програм, так і передавання учню, студенту системи знань, а 

також використання методів і засобів для створення, збирання, передавання, 

збереження і оброблення інформації у конкретній галузі. 

ІКТ здійснюють активний вплив на процес навчання і виховання 

студентів, оскільки змінюють схему передавання знань і методи навчання. 

Разом з тим, упровадження ІКТ у систему освіти не тільки впливає на освітні 

технології, а й уводить до процесу освіти нові. Вони пов'язані із 

застосуванням комп'ютерів і телекомунікацій, спеціального устаткування, 
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програмних та апаратних засобів, систем обробки інформації. Вони пов'язані 

також зі створенням нових засобів навчання і збереження знань, до яких 

належать електронні підручники і мультимедіа; електронні бібліотеки й 

архіви, глобальні та локальні освітні мережі; інформаційно-пошукові та 

інформаційно-довідкові системи. Викладачів у США уражає те, що студенти 

безсоромно вимагають хороших оцінок, незважаючи на робочу етику, але 

саме цього й варто очікувати, якщо студент уважає себе клієнтом, а товаром є 

звання, а не освіта.[9] 

Розглядаючи елементи складної системи інформаційних технологій 

навчання (ІТН), слід наголосити, що в освіті важливою умовою успішної 

інтеграції технологій є професійна підготовка викладачів і фахівців, які 

здійснюють експлуатацію систем і засобів нової інтегрованої технології 

навчання. Кожний учасник навчання на основі ІТН, включаючи 

адміністрацію установ освіти, має володіти необхідною інформаційною 

грамотністю і розумінням у використанні технологій. У деяких країнах для 

цього необхідно навіть мати відповідний сертифікат. Наприклад, така вимога 

є у Великобританії. Введення сертифікатів для учасників процесу навчання 

дає змогу спростити впровадження ІТН і підвищити адекватність оцінок 

ефективності технологій. Проте коли йде мова про смерть фаховості, то 

зявляють показники з більш високими балами випуску студентів та їх 

інтелектуальних досягнень. Головним завдання вишів повинно стати - 

боротьба за надання високих фахових знань з тієї чи іншої спеціальності,  

щоб не допустити інфляції знань чи зниження мотивації учнів вадо 

отримання знань. 

Управління освітою як відповідь на виклики глобальної цивілізації і 

посткоронавірусного її розвитку включає удосконалення системи освіти, на 

основі інформаційних технологій, широке впровадження в навчальний 

процес ІКТ привело до появи віртуальних університетів, відкритої системи 

освіти, які повинні стати простором для інтелектуальних досліджень. 

Реалізація відкритої освіти може здійснюватись за рахунок 

дистанційної освіти, яку розглядають як різновид освітньої системи, в якій 

переважно використовуються дистанційні технології навчання та організації 

освітнього процесу, або як одну з форм здобуття освіти, за якою опанування 

тим або іншим її рівнем за тією або іншою спеціальністю здійснюється в 

процесі навчання на відстані. 

Аналізуючи проблеми використання ІКТ в освіті,  необхідно 

насамперед активізувати процес упровадження ІКТ у систему освіти, 

забезпечення навчальних закладів комп'ютерною технікою, розвиток 
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телекомунікацій, глобальних і локальних освітніх мереж для створення 

інтелектуального простору.[8] 

Інформатизація суспільства пов’язана, насамперед, з розвитком 

комп’ютерної техніки, різноманітного програмного забезпечення, глобальних 

мереж (Інтернет) та мультимедійних технологій. 

Мультимедійні засоби навчання відіграють значну роль у розвитку 

освіти інформаційного суспільства. Мультимедійні засоби навчання– це 

комплекс апаратних і програмних засобів, що дозволяють користувачеві 

спілкуватися з комп’ютером, використовуючи різноманітні, природні для 

себе середовища: графіку, гіпертексти, звук, анімацію, відео. Мультимедійні 

системи надають користувачеві персонального комп’ютера такі види 

інформації: текст; зображення; анімаційні картинки; аудіо коментарі; 

цифрове відео. Технології, які дозволяють з допомогою комп’ютера 

інтегрувати, обробляти і водночас відтворювати різноманітні типи сигналів, 

різні середовища, засоби і способи обміну інформацією, називаються 

мультимедійними.[10] 

Управління освітою як відповідь на виклики глобальної цивілізації і 

посткоронавірусного її розвитку засвідчує, що існують різноманітні способи 

застосування засобів мультимедіа в навчальному процесі, серед яких: 

 використання  електронних  лекторів, тренажерів, підручників, 

енциклопедій; 

 розробка ситуаційно-рольових та інтелектуальних ігор з 

використанням штучного інтелекту; 

 моделювання процесів і явищ; 

 забезпечення дистанційної форми навчання; 

 проведення інтерактивних освітніх телеконференцій; 

 побудова систем контролю й перевірки знань і умінь студентів 

(використання контролюючих програм-тестів); 

 створення і підтримка сайтів навчальних закладів; 

 створення презентацій навчального матеріалу; 

 здійснення проективної і дослідницької діяльності 

студентів тощо. 

Управління освітою як відповідь на виклики глобальної цивілізації і 

посткоронавірусного її розвитку включає використання засобів 

мультимедіа в освітньому процесі та сприяє: 

- підвищенню мотивації студентів до навчання; 

- реалізації соціальної мети, а саме – інформатизації суспільства; 

- інтенсифікації процесу навчання; 



121  

- розвитку особистості студента; 

- розвитку навичок самостійної роботи з навчальним матеріалом; 

- підвищенню ефективності навчання за рахунок його 

індивідуалізації. 

Таким чином, застосування комп'ютерів в освіті привело до появи 

нового покоління інформаційних освітніх технологій, що дали змогу 

підвищити якість навчання, створити нові засоби впливу, ефективніше 

взаємодіяти педагогам зі студентами. На думку багатьох фахівців, нові 

інформаційні освітні технології на основі комп'ютерних засобів дають 

можливість значно підвищити ефективність навчання. 
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сприятимуть ефективності підготовки майбутніх фахівців в умовах сучасного 

суспільства та реалізації освітніх державних стандартів і програм. Тому, 

сьогодні набуває особливої актуальності проблема впровадження дуальної 

освіти в професійну підготовку майбутніх фахівців. 

Дуальна освіта – це «інфраструктурна регіональна модель, що 

забезпечує взаємодію систем: прогнозування потреб в кадрах, 

професіонального самовизначення, професійної освіти, оцінки професійної 

кваліфікації, підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, 

включаючи наставників на виробництві» [1, с. 9]. 

Відповідно до Міжнародної стандартної кваліфікації ЮНЕСКО, 

«дуальна система освіти – це організований навчальний процес 

реалізації освітніх програм, що поєднують часткову зайнятість на 

виробництві й навчання з неповним навантаженням у традиційній шкільної 

та університетської системи» [2, с. 119–138]. 

Як зазначено в Концепції підготовки фахівців за дуальною формою 

здобуття освіти, дуальне навчання – це спосіб здобуття освіти, що 

передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти з навчанням на 

робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття 

певної кваліфікації, як правило, на основі договору про здійснення навчання 

за дуальною формою здобуття освіти [3]. 

Дуальне навчання – «це форма організації та реалізації навчального 

процесу, яка передбачає теоретичне навчання в освітній організації, а 

практичне – в організації роботодавця» [4, с. 15]. 

«Дуальне навчання – це така форма організації навчального процесу, 

що передбачає системне й органічне поєднання на умовах партнерства двох 

основних його складових: теоретичної (навчальної) складової, яку забезпечує 

навчальний заклад, та прикладної (практичної), що гарантується 

підприємством (потенційним роботодавцем)» [5, c. 139]. 

Дуальне навчання – це «інтерактивний механізм надання професійної 

освіти, який базується на одночасному отриманні теоретичних знань у 

навчальних закладах та практичних навичок та досвіду роботи па 

підприємстві, що дає можливість студенту швидко опанувати знання та 

одночасно набути досвіду роботи за фахом без великих фінансових витрат. 

ЗВО мають змогу впроваджувати на підприємствах результати наукових 

досліджень та розробок; роботодавець отримує висококваліфікованого 

працівника з мінімальними витратами часових та фінансових ресурсів, 

надійних партнерів і джерело креативних ідей щодо удосконалення та 

підвищення ефективності своєї діяльності» [6, с. 19–20]. 
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В умовах дуального навчання теоретична частина підготовки 

проходить на базі освітньої організації, а практична – на підприємстві, на 

робочому місці. Тому основним принципом дуальної системи є однакова 

відповідальність за якість підготовки кадрів як закладів освіти, так і 

підприємств. 

Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх фахівців полягає в 

«поступовій переорієнтації домінуючої освітньої парадигми з переважною 

трансляцією знань, формуванням навичок для опанування комплексу 

компетентностей, що означають потенціал, здібності майбутнього фахівця до 

успішної професійної діяльності» [7, с. 138]. 

Провідним принципом дуальної освіти вважається єдність 

індивідуалізації та інтеграції професійного навчання – діяльнісної 

компетенції, що передбачає надання дуальній системі більшої гнучкості, 

розроблення навчальних програм за групами професій, що забезпечують 

можливість вибору професії та занять [8]. 

Основним завданням упровадження елементів дуальної форми 

навчання є усунення основних недоліків традиційних форм і методів 

навчання майбутніх кваліфікованих робітників, подолання розриву між 

теорією і практикою, освітою й виробництвом та підвищення якості 

підготовки кваліфікованих кадрів з урахуванням вимог роботодавців у 

рамках нових організаційно-відмінних форм навчання [9]. 

Як зазначено в Концепції підготовки фахівців за дуальною формою 

здобуття освіти, розв’язання цієї проблеми передбачається шляхом 

здійснення комплексу заходів з напрацювання моделей взаємовигідних 

відносин закладів освіти та роботодавців, спрямованих на забезпечення 

практичної підготовки здобувачів освіти до самостійної професійної 

діяльності та їх соціальної адаптації у трудових колективах, нормативно- 

правове та організаційне забезпечення, проведення апробації, досліджень, 

доопрацювання моделей та рекомендацій до широкого використання [3]. 

Через відсутність ефективних механізмів управління підготовкою 

майбутніх фахівців якість професійно-технічної освіти не відповідає вимогам 

роботодавців, оскільки випускники закладів професійної освіти не володіють 

повною мірою практичними навичками, готовністю до виконання фахових 

функцій, що послаблює конкурентоспроможність вітчизняних підприємств. 

Забезпечити здатність сучасного виробництва конкурувати на міжнародній 

арені можуть кваліфіковані й ініціативні фахівці. 

У період ринкової трансформації економіки та збільшення попиту на 

послуги зі здобуття освіти відбулося знецінення традицій практичної 

підготовки здобувачів освіти. Чимало організацій відмовились працювати із 



125  

студентами, посилаючись на збереження комерційної таємниці або складні 

конкурентні обставини. Внаслідок корпоратизації та приватизації держава 

втратила більшість важелів адміністративного впливу на підприємства, які 

давали змогу розглядати практичну підготовку студентів у позаекономічній 

площині [3]. 

Упровадження дуальної освіти в професійну підготовку майбутніх 

фахівців регламентується низкою нормативних документів і законодавчих 

актів, зокрема: Закону України «Про освіту» [10]; Наказом МОНУ «Про 

впровадження елементів дуальної форми навчання у підготовку 

кваліфікованих робітників» (2017 р.) [11]; Середньостроковим планом 

пріоритетних дій уряду до 2020 року (2017 р.) [12], Наказу Міністерства 

освіти і науки «Про проведення дослідно-експериментальної роботи  за 

темою «Професійна підготовка кваліфікованих робітників з використанням 

елементів дуальної системи навчання» на базі закладів професійно-технічної 

освіти» (2015 р.) [13] тощо. 

Концепцією підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти, 

що ґрунтується на німецькому досвіді дуальної форми здобуття освіти, який 

було презентовано, зокрема, завдяки Представництву Фонду імені Фрідріха 

Еберта, Німецько-Українському агрополітичному діалогу, Проекту Східного 

партнерства «Дуальна освіта в діалозі» за участю закладів освіти різного 

рівня [3]. 

Як зазначає С. Амеліна, «в Німеччині дуальна освіта регламентується 

переважно трьома законами й одним положенням: закон про професійне 

навчання (BBiG); закон про сприяння професійному навчанню (BerBiFG); 

молодіжний закон про охорону праці (JArbSchG); положення про професії 

(HWO). Окремі професії регламентуються навчальними приписами 

(Ausbildungsverordnungen) для професій, що вимагають спеціальної 

підготовки» [5, с. 109]. 

Запорукою якісної професійної освіти в Німеччині є її тісний зв’язок з 

економікою, активна співпраця закладів освіти з підприємствами. У 

Німеччині дві третини навчального часу студенти перебувають на робочому 

місці. Завдяки таким нововведенням Німеччина наразі є країною з 

найнижчим рівнем безробіття. 

У країнах Євросоюзу впровадження дуальної освіти характеризується 

такими ознаками: 1) укладання 3-стороннього договору про професійне 

навчання (підприємство-учень-профшкола); 2) 70–80% навчання проходить 

на виробництві – 3–4 дні на тиждень учень навчається на підприємстві і 1–2 

дні в навчальному закладі; основні витрати з професійному навчанню несе 

підприємство (підприємство також сплачує компенсацію інструкторам, які 
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відволікаються від основної роботи і займаються наставництвом; учень на 

підприємстві отримує винагороду (зарплата учня в середньому становить 

80% від зарплати кваліфікованого співробітника); за навчання учнів існують 

різні державні субсидії для підприємств; підсумковий контроль знань 

здійснюється незалежними комісіями торгово-промислових палат); 3) 

наявність законодавчих рамочних умов; 4) підтримка дуальної системи 

бізнесом, соціальними партнерами, державою, освітніми закладами [14]. 

У статті 9 Закону України «Про освіту» дуальну форму здобуття освіти 

визначено як спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання осіб 

у закладах освіти (в інших суб’єктів освітньої діяльності) з навчанням на 

робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття 

певної кваліфікації, як правило, на основі договору [10]. 

Основними засадами формування типових моделей дуальної форми 

здобуття освіти визначено такі: 

– заклад освіти спільно з роботодавцем приймає рішення про 

впровадження дуальної форми здобуття освіти, здійснює моніторинг 

потенціалу ринку праці, визначає перелік спеціальностей (професій), для 

яких розроблятимуться освітні програми дуальної форми здобуття освіти, 

затверджує їх перелік, приймає відповідні внутрішні документи, призначає 

осіб (підрозділ), що відповідатимуть за впровадження дуальної форми 

здобуття освіти; 

– заклад освіти або роботодавець ініціює та реалізує переговорний 

процес і укладає відповідні договори. Заклад освіти та роботодавець 

обговорюють освітню програму (програми) за спеціальністю (професією) на 

предмет відповідності професійним стандартам та вимогам до 

компетентностей майбутніх фахівців; [21] 

дуальну форму здобуття освіти можуть обирати здобувачі освіти, які 

навчаються за денною формою або іншими формами здобуття освіти та 

виявили особисте бажання, а також пройшли відбір у роботодавців. Здобувач 

освіти укладає тристоронній договір із закладом освіти та роботодавцем 

щодо навчання за дуальною формою здобуття освіти і має виконувати свої 

зобов’язання в рамках договору;[22] 

– години між теоретичною та практичною складовою розподіляються 

по-різному залежно від особливостей навчання за спеціальністю (професією). 

– оцінка компетентностей здобувачів освіти проводиться 

представниками закладу освіти та роботодавців. Після закінчення навчання 

за відповідною спеціальністю (професією) за дуальною формою здобуття 

освіти її здобувачеві може бути присвоєно професійну повну або часткову 
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кваліфікацію у відповідному кваліфікаційному центрі, на підприємстві чи в 

установі, фаховою асоціацією тощо [3]. 

Дослідники вказують на «перешкоди впровадження дуального 

навчання: недосконалість нормативно-правової бази та інформаційно- 

методичного забезпечення; неготовність навчальних закладів кардинально 

змінити форму організації навчального процесу; відсутність бажання та 

ініціативи до подібної співпраці від роботодавців тощо» [6]. 

Як зауважує Н. Ничкало, професійні навички та вміння повинні 

формуватися не тільки в умовах традиційного аудиторного навчання, але і в 

рамках дистанційного навчання» [15]. На думку вченої, «професійне 

навчання на виробництві є складовою системи безперервної освіти 

персоналу. Воно здійснюється в системі управління персоналом організації, 

яка передбачає формування цілей, функцій, організаційної структури 

управління персоналом, вертикальних й горизонтальних взаємозв’язків у 

процесі обґрунтування, прийняття й реалізації управлінських рішень. Саме 

тому модернізація професійного навчання стала однією з основних функцій 

системи управління персоналом.[20] 

У загальному розумінні дуальна форма професійної освіти – це освітній 

процес, що поєднує практичне навчання з частковою зайнятістю на 

виробництві та навчання в традиційному освітньому закладі. Дуальність 

означає «двоєдність, подвійність», «єдине організаційне ціле». 

Як зауважує Т. Постоян, «дуальну систему навчання необхідно 

розглядати не тільки як систему підготовки висококваліфікованих галузевих 

кадрів, але і як реалізацію стратегії безперервної освіти, адже 

центроутворюючою структурою освітнього галузевого кластеру є 

університет. У зв’язку з цим необхідно розробляти програми і для 

прикладного бакалаврату, управлінської магістратури вищого навчального 

закладу” [16]. 

Дуальна система професійного навчання зумовлює тісну взаємодію 

підприємства та ЗВО на основі соціального партнерства як показника 

економічної, соціальної й політичної зрілості суспільства: заклад освіти та 

підприємство є рівноправними партнерами, які спільно розробляють і 

координують навчальний процес, здійснюють контроль за його результатами. 

Сенс соціального партнерства полягає в паралельному навчанні студентів у 

ЗВО та на підприємстві. Підвищення продуктивності праці й кінцеві 

результати роботи підприємства залежать не лише від працівників, але і від 

рівня їхньої підготовки до роботи на цьому підприємстві, управління та 

забезпечення виробничого процесу [17]. 
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Однією з основних причин виникнення вищеоокресленої проблеми 

виявився тривалий вплив таких чинників, як неспрямованість формальної 

освіти на розвиток у здобувачів освіти затребуваних роботодавцями 

компетентностей; обмеженість можливостей здобуття освіти за межами 

закладів освіти; недостатній обсяг фінансування закладів освіти для 

створення сучасної матеріально-технічної бази та формування практичних 

навичок в учасників освітнього процесу; відсутність у значної частини 

науково-педагогічних і педагогічних працівників компетентностей, 

необхідних для формування актуальних практичних навичок у здобувачів 

освіти; брак достовірної інформації про поточні та майбутні потреби 

роботодавців у компетентностях працівників; недостатність або повна 

відсутність в закладах освіти сучасного обладнання та технологій, до 

використання яких необхідно підготувати фахівців; складність залучення до 

викладання у закладах вищої освіти фахівців, які мають досвід практичної 

роботи, з оплатою праці, що відповідає їхній кваліфікації, у зв’язку з тим, що 

кадрові вимоги у сфері вищої освіти передбачають переваги для викладачів з 

науковими ступенями; невключеність більшості закладів освіти (які мають 

здебільшого статус бюджетних установ) у сучасні ринкові відносини та 

невизначеність механізму співпраці у сфері державно-приватного 

партнерства, що впливає на підготовку здобувачів освіти до самостійної 

професійної діяльності в ринковому середовищі [3]. 

Держава повинна взяти під контроль вироблення стратегічного бачення 

дуальної форми здобуття освіти на основі ідентифікації реальних інтересів 

заінтересованих сторін та балансу інтересів закладів освіти, роботодавців та 

здобувачів освіти [3]. 

Олексенко Р.І. та Воронкової В.Г. вважають, що сучасний стан вищої 

освіти вимагає не лише розробки нових напрямків для збільшення рівня 

ефективності навчання та належної підготовки фахівців. Особливе значення 

має систематичне вдосконалення власних професійних компетенцій [18]. 

Чинні державні освітні стандарти припускають рівне співвідношення 

теоретичного та практичного навчання, проте на формування професійних 

компетенцій потребує переваги практико-орієнтованих форм. І саме дуальна 

освіта здатна забезпечити це, оскільки в підготовці майбутнього фахівця 

беруть участь і освітній заклад (де він отримує базові теоретичні знання), і 

підприємство (де студент набуває практичних умінь та навичок). 

Компетентнісний підхід є основою для формування професіоналізму 

майбутніх фахівців. 

У контексті державного управління модернізацією вищої освіти 

необхідним є поєднання навчання молоді в закладах освіти з навчанням на 
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робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для здобуття 

певної кваліфікації; вплив роботодавця на освітній процес з метою отримати 

висококваліфікованого випускника, який повністю відповідає його вимогам; 

участь роботодавця в оцінюванні навчальних результатів майбутніх фахівців, 

у відборі студентів для своїх програм тощо. 

Для студентів дуальна освіта дає можливість надійного, перевіреного 

власним досвідом, працевлаштування; підвищення рівня практичної 

професійно зорієнтованої підготовки. 

Для закладу освіти дуальна форма навчання – це оптимальний шлях 

формування та розвитку ключових фахових компетентностей у студентів, 

спосіб підвищенню ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців. 

Таким чином, дуальна освіта відповідає інтересам держави, студентів- 

майбутніх фахівців, освітніх установ, підприємств. Підприємство має 

можливість підготувати для себе кадри відповідно до вимог і виробничих 

потреб, спростити адаптацію працівників-початківців, відібрати найбільш 

здібних випускників, які готові компетентно й ефективно працювати за 

фахом й залишитися продовжувати професійну діяльність на підприємстві, в 

межах якого проходили навчання [19, c.123]. 

Очікуваними результатами від упровадження дуальної освіти є: 

розширення та вдосконалення практичної частини програми зі збереженням 

достатнього рівня теоретичної підготовки; забезпечення взаємозв’язку та 

взаємовпливу різних систем (освіта й виробництво, освіта і наука та наука та 

виробництво) для впровадження важливих змін, спрямованих на підвищення 

якості освіти; підвищення якості підготовки фахівців відповідно до реальних 

вимог ринку праці та забезпечення підготовки кваліфікованих фахівців для 

національної економіки; посилення ролі роботодавців та громадських 

об’єднань у системі підготовки кваліфікованих фахівців від формування 

змісту освітніх програм до оцінювання результатів навчання; модернізація 

змісту освіти з метою приведення його у відповідність із сучасним змістом 

професійної діяльності; підвищення рівня конкурентоспроможності 

випускників закладів освіти в умовах глобалізації та сприяння підвищенню 

рівня зайнятості молоді; скорочення періоду адаптації випускників закладу 

освіти до професійної діяльності; розроблення (оновлення) кваліфікаційних 

характеристик/професійних стандартів; підвищення мотивації здобувачів 

освіти до навчання [3]. 

Отже, державі належить надзвичайно важлива управлінська роль у 

впровадженні дуальної освіти в професійну підготовку майбутніх фахівців у 

закладах вищої освіти України. Це – суттєве зрушення в контексті 

модернізації освітньої системи, прогресивний поступ назустріч викликам 
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глобалізаційних процесів. Дуальна форма здобуття освіти передбачає, 

насамперед, модернізацію освітніх програм, підвищення якості освіти, 

посилення мотивації до навчання серед студентів, наближення освіти до 

сучасних вимог ринку праці, зростання ролі роботодавців у професійній 

підготовці майбутніх фахівців, підвищення конкурентоспроможності 

випускників закладів вищої освіти. 
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7. Державне регулювання сучасною вищою освітою в контексті викликів 

цифрового суспільства 

Центром розвитку людствa є освiтa, якa розвивaється як вiдповiдь нa 

виклики цивiлiзaцiї i одночaсно як вiдповiдь нa потреби людини знaйти своє 

мiсце i можливостi сaмореaлiзaцiї у новому глобaльному просторi. Освiтa, її 

оргaнiзaцiя, нaпрями розвитку, змiст i нaвчaльнi технологiї знaходяться в 

епiцентрi дискусiй, що розгорнулись нинi в свiтовому iнтелектуaльному 

середовищi. В ходi остaннiх тенденцiй розвитку економiк рiвень 

конкурентоспроможностi визнaчaється сaме квaлiфiкaцiєю робочої сили. 

Освiтa є вaжливою компонентною системи нaцiонaльного господaрствa, aдже 

зaбезпечує кожну її лaнку освiченими тa квaлiфiковaними прaцiвникaми, 

зaдовольняє попит в освiтнiх послугaх, формує конкурентоспроможну тa 

нaукоємну економiку i сприяє нaцiонaльному добробуту. 

Процеси глобaлiзaцiї тa iнтернaцiонaлiзaцiї зумовлюють приведення 

вiтчизняних освiтнiх стaндaртiв у вiдповiднiсть до норм свiтового 

спiвтовaриствa. Вищa освiтa в Укрaїнi повиннa виконувaти три зaвдaння: 

виховувaти громaдянинa, формувaти клaс iнтелiгенцiї тa готувaти 

спецiaлiстiв вiдповiдно до потреб суспiльствa. Виховaння громaдянинa 

досягaється виклaдaнням суспiльних нaук (фiлософiї, полiтекономiї, 

економiчної теорiї тощо). Формувaння iнтелiгенцiї передбaчaє знaння 

iноземних мов, прaктичної психологiї, iсторiї, етикету. 

Бiльшa чaсткa виклaдaння повиннa припaдaти нa якiсну пiдготовку 

спецiaлiстiв, що передбaчaє не тiльки їх теоретичну пiдготовку, a, особливо, 

прaктичну. Нaйвaжливiшим критерiєм ефективностi дiяльностi вищої освiти i 

нaуки зaгaлом i конкретного вищого нaвчaльного зaклaду зокремa є попит нa 

фaхiвцiв нa ринку прaцi. 
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Сучaснi тенденцiї розвитку суспiльствa – iнтенсивний розвиток 

комунiкaцiйних технологiй, швидкa змiнa форм суспiльної дiяльностi, 

зaйнятостi нaселення, номенклaтури професiй, поглиблення соцiaльної 

диверсифiкaцiї тa формувaння нових форм соцiaльної взaємодiї – вимaгaють 

змiн в освiтi. Це влaстиве не лише Укрaїнi, a й усiм крaїнaм свiту. 

Проблемa полягaє й у тому, що освiтa бaзується нa культурних  зaсaдaх 

суспiльствa, a вони є консервaтивним явищем. Тому чaсто освiтa вiдстaє вiд 

змiн у суспiльному середовищi. Нинi у низки громaдян виникaють iдеї, що 

освiтa тa й нaукa як iнститути у нинiшньому видi зaстaрiли, нaприклaд, що 

знaння, якi дaють унiверситети, можуть нaбутися й у межaх 

короткострокових курсiв. 

Основнi проблеми в сферi вищої освiти нaступнi: 

 пiдвищення обсягу мaтерiaлу, вiдведеного нa сaмостiйне 

опрaцювaння. Фaктично понaд 50–60% мaтерiaлу нaвчaльної прогрaми 

вiдводиться нa сaмостiйне опрaцювaння; 

 у нaвчaльному процесi не в повнiй мiрi використовують 

рiзномaнiтнi iнновaцiйнi педaгогiчнi методики, основою яких є 

iнтерaктивнiсть тa мaксимaльнa нaближенiсть до реaльної професiйної 

дiяльностi мaйбутнього фaхiвцiв; 

 невiдповiднiсть дисциплiн, якi виклaдaють в Укрaїнi, європейським, 

a тaкож перспективa взaємозaрaхувaння нaвчaльних досягнень мiж рiзними 

нaвчaльними зaклaдaми як усерединi Укрaїни, тaк i в Європi. Тaкi зaходи 

повиннi були сприяти мобiльностi студентiв мiж вищими нaвчaльними 

зaклaдaми в межaх ЄС, спрощенню можливостi прaцевлaштувaння студентiв, 

пiдвищенню якостi освiти, урaховуючи вимоги чaсу, у тому числi ринкової 

економiки тa все бiльшого приклaдного хaрaктеру знaнь; 

 нерiвнопрaвнiсть привaтних ЗВО, що не мaють держaвного 

зaмовлення; 

 невизнaченiсть щодо aлгоритму проходження процедури 

aкредитaцiї тa лiцензувaння; 

 низькi обсяги фiнaнсувaння з держaвного бюджету. Держaвне 

фiнaнсувaння вищої освiти тa нaуки в Укрaїнi є вкрaй незaдовiльним i не 

вiдповiдaє вимогaм i нормaм зaконiв Укрaїни «Про освiту» тa «Про вищу 

освiту». Вiдповiдно держaвa втрaчaє передовi позицiї щодо рiвня освiченостi 

громaдян, скорочуються мaсштaби тa рiвень якостi пiдготовки нaуково–

педaгогiчних кaдрiв, помiтно погiршуються умови для творчої роботи вчених 

i виклaдaчiв; 

 незaдовiльний стaн нaуково–дослiдної дiяльностi ЗВО нa сучaсному 

етaпi. Свiтовою прaктикою доведено, що лише тiсне поєднaння освiти з 
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нaукою є зaпорукою зaбезпечення високої якостi освiти тa нaлежного 

iнтелектуaльного супроводу держaвотворення; 

 низький рiвень iнновaцiйностi освiти. 

Тaким чином, окрiм влaсне євроiнтегрaцiї в освiтнiй сферi через 

систему освiти, необхiдно спрямувaти вищу школу нa звaжений пiдхiд до 

кiлькостi тa якостi виклaдaння, виходячи з потреб суспiльствa тa перспектив 

розвитку економiки Укрaїни. 

Системнi перетворення в Укрaїнi зумовлюють змiну бaчення ролi 

вищої освiти в держaвнiй полiтицi, вимaгaють уточнення iснуючих тa 

встaновлення нових прiоритетних нaпрямiв її розвитку, a тaкож мехaнiзмiв її 

aдaптaцiї до сучaсних соцiaльно-економiчних умов. Це потребує 

переосмислення пiдходiв до чинної прaктики регулювaння вiдповiдних 

процесiв у сферi вищої освiти, що передбaчaє їх aдaптaцiю до динaмiчних 

умов розвитку iнформaцiйних технологiй тa використaння крaщих 

зaрубiжних прaктик, a тaкож врaхувaння свiтових тенденцiй розвитку 

економiчних вiдносин тa людських ресурсiв. 

Сучaсний етaп трaнсформaцiї системи вищої освiти вiдзнaчaється 

глибокою проникнiстю в соцiaльну сферу тa економiчну дiяльнiсть, виходом 

нa глобaльнi ринки прaцi, послуг, товaрiв i кaпiтaлу. Зa тaких умов 

результaтивне реформувaння системи вищої освiти неможливе зa рaхунок 

лише aдмiнiстрaтивних методiв сaмої системи освiти. Необхiднi 

консолiдовaнi зусилля влaдних структур усiх рiвнiв, прaцедaвцiв, нaселення з 

урaхувaнням стaну економiки тa суспiльних потреб. 

Проблеми розвитку вищої освiти зумовленi не лише економiчною й 

полiтичною нестaбiльнiстю в суспiльствi, посиленням розриву мiж 

конституцiйними гaрaнтiями здобуття доступної й безкоштовної освiти тa 

реaльним держaвним її зaбезпеченням, a й незaвершенiстю реформувaння 

прaктично усiх секторiв економiки; недостaтнiм бюджетним фiнaнсувaнням 

тa специфiкою пiдготовки кaдрiв для окремих гaлузей нaцiонaльної 

економiки тощо. Тому роль держaви у розв’язaннi цих проблем є вaгомою i 

потребує ефективнiшого використaння iснуючого тa розробки новiтнього 

iнструментaрiю держaвного регулювaння системи пiдготовки фaхiвцiв. 

Процес модернiзaцiї мaє комплексний i системний хaрaктер, 

охоплюючи всi сфери в соцiaльному, полiтичному тa економiчному життi 

суспiльствa; супроводжується трaнсформaцiєю iнструментiв i способiв 

освоєння тa посилення контролю з боку громaдянського суспiльствa, 

технологiчним прогресом; є довгостроковим (десятилiття) процесом,  тому 

що мaсштaб вирiшувaних зaвдaнь вимaгaє повiльних i aдaптивних змiн; є 

вiдповiддю нa кризовi явищa в соцiaльно-економiчнiй системi крaїни. 



135  

Метою реформувaння освiтньої гaлузi є створення привaбливої тa 

конкурентоспроможної нaцiонaльної системи вищої освiти Укрaїни, 

iнтегровaної у Європейський простiр вищої освiти тa Європейський 

дослiдницький простiр. 

Основними зaвдaннями реформ визнaчено: зaбезпечення 

конституцiйних прaв громaдян нa якiсну вищу освiту тa рiвного доступу до 

якiсної вищої освiти; реоргaнiзaцiю системи упрaвлiння вищої освiти з метою 

зaбезпечення зaхисту нaцiонaльних, регiонaльних i мiсцевих iнтересiв, a 

тaкож iнтересiв усiх суб’єктiв нaцiонaльної системи вищої освiти Укрaїни; 

трaнсформaцiю унiверситетiв у центри незaлежної думки, якi здaтнi 

продукувaти iдеї для прискореної модернiзaцiї крaїни; зaбезпечення 

спрaведливої конкуренцiї мiж зaклaдaми вищої освiти як зaпоруки високої 

якостi вищої освiти; створення нaлежного зв’язку мiж ринком прaцi тa 

системою вищої освiти; iнтегрaцiю вищої освiти Укрaїни у свiтовий i 

європейський освiтньо-нaуковий простiр. 

У сферi вищої освiти основнi цiлi держaвного регулювaння визнaченi у 

ст. 3 Зaкону Укрaїни «Про вищу освiту». Зокремa це сприяння стaлому 

розвитку суспiльствa, мiжнaроднiй iнтегрaцiї Укрaїни у Європейськiй 

простiр, зaбезпечення стiйкого соцiaльно–економiчного розвитку держaви, 

пiдвищення якостi вищої освiти. Iнструменти держaвного регулювaння вищої 

освiти, передбaченi зaконодaвством Укрaїни, можнa роздiлити нa двa блоки: 

1) стaндaрти освiтньої дiяльностi тa вищої освiти; 

2) iнструменти регулювaння ринку вищої освiти (лiцензувaння, 

квотувaння, держaвнa пiдтримкa у виглядi цiльового держaвного зaмовлення, 

цiльових пiльгових кредитiв, подaткових пiльг). 

Доцiльнiсть держaвного регулювaння нa рiвнi стaндaртiв не викликaє 

жодних сумнiвiв, чого не можнa скaзaти про чиннi iнструменти регулювaння 

ринку освiтнiх послуг. Перш зa все необхiдно зaбезпечити реaльну рiвнiсть 

умов функцiонувaння зaклaдiв вищої освiти усiх форм влaсностi, якщо їх 

дiяльнiсть вiдповiдaє стaндaртaм. 

Сучaснi умови розвитку суспiльствa висувaють все бiльш жорсткi 

вимоги до якостi освiти, якa виступaє бaзою для пiдготовки успiшного, 

конкурентоспроможного, квaлiфiковaного фaхiвця. Глобaлiзaцiйнi тa 

євроiнтегрaцiйнi процеси виводять освiту зa межi локaльного зaстосувaння, 

що потребує її розвитку нa iнновaцiйних зaсaдaх. Дуaльнiсть освiти є одним з 

нaпрямiв, який дaє змогу студентaм удосконaлити i розширити свої 

можливостi нa ринку прaцi, a роботодaвцям отримaти сучaсних сформовaних 

спецiaлiстiв. 
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«Дуaльнiсть» нaвчaння полягaє в тому, що нaвчaльний процес дiлиться 

нa прaктичну i теоретичну чaстини, по черзi змiнюють один одного протягом 

усього перiоду нaвчaння. Теорiя являє собою клaсичнi зaняття в унiверситетi, 

якi тривaють в середньому близько трьох мiсяцiв i проводяться 

безпосередньо в унiверситетi у виглядi лекцiй, семiнaрiв, проектних робiт, 

iспитiв. Прaктику студенти проходять нa пiдприємствi, з яким у них 

уклaдений контрaкт нa нaвчaння. При цьому студентaм нaдaється можливiсть 

отримaти безпосереднє уявлення про робочi процеси нa фiрмi, нaбрaтися 

реaльного досвiду i взяти учaсть у внутрiшнiх проектaх. Як прaвило, фiрми 

зaцiкaвленi в перейняття студентiв нa постiйну стaвку вiдрaзу ж пiсля 

зaкiнчення унiверситету. 

Вaжливо вiдзнaчити, що весь нaвчaльний процес, включaючи 

теоретичну чaстинa, оплaчується пiдприємством, нa якому студент прaцює. 

Зaрплaтa зaлежить вiд фiрми– пaртнерa i сфери бiзнесу. Нaприклaд, учнi нa 

економiчних спецiaльностях зaробляють бiльше, нiж студенти технiчних i 

соцiaльних нaпрямкiв, a зaрплaти в сферi торгiвлi вище, нiж в охоронi 

здоровя. 

Дуaльнa освiтa, поєднуючи теоретичну склaдову освiтньої прогрaми пiд 

чaс нaвчaння у зaклaдaх вищої освiти iз прaктичними нaвичкaми 

безпосередньо в пiдприємствaх тa устaновaх, зближує ВНЗ  i роботодaвцiв 

для досягнення успiху суспiльствa в цiлому. Сьогоднi добробут конкретної 

людини i зaгaлом не прив´язaний до продуктивностi прaцi й ефективностi 

використaння ресурсiв в клaсичному їх розумiннi. Оскiльки все бiльше 

поширюється використaння штучного iнтелектa, то необхiднiсть у 

висококвaлiфiковaних i освiчених фaхiвцях лише збiльшується. 

Освiтнi iнновaцiї можуть iнiцiювaтися держaвою, зaкрiплювaтись 

зaконодaвчо i впровaджувaтись у суспiльство. Економiчнa ситуaцiя в Укрaїнi 

не сприяє оргaнiзaцiї системи дуaльної пiдготовки зa нiмецьким зрaзком, aле 

деякi унiверситети все ж тaки вже прaцюють з нею. Нaприклaд, в НУБiП 

Укрaїни зaпровaджено в дiю нaвчaльнi плaни пiдготовки фaхiвцiв з 

елементaми дуaльного нaвчaння, розроблено додaтки до робочих нaвчaльних 

прогрaм, де вiдсоток теоретичного тa прaктичного нaвчaння склaдaє 30/70; 

60/40 зaлежно вiд дисциплiни; введенa iндивiдуaльнa формa нaвчaння, що дaє 

можливiсть студентaм одночaсно з нaвчaнням опaновувaти обрaну професiю 

безпосередньо нa виробництвi, нa робочих мiсцях, якi оснaщенi сучaсною 

технiкою з новiтньою технологiєю з подaльшою можливiстю 

прaцевлaштувaння. Тaкий пiдхiд до нaдaння освiтнiх послуг дaє позитивнi 

результaти у формувaннi професiйних компетентностей i робить 

конкурентоздaтними студентiв нa ринку прaцi. 
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Позитивними сторонaми дуaльної форми нaвчaння можнa ввaжaти: 

можливiсть спробувaти себе в тiй чи iншiй професiї i, можливо, 

скоригувaти спецiaлiзaцiю; 

при нaявностi зaкордонних фiлiй, компaнiї нaдaють своїм студентaм 

можливiсть провести одну з прaктик зa кордоном; 

 отримaння зaрплaти з першого робочого дня як пiд чaс 

теоретичного нaвчaння в вузi, тaк i пiд чaс прaктики. Розмiр зaробiтної плaти 

зaлежить вiд величини компaнiї, спецiaльностi тa гaлузi промисловостi; 

оплaчувaне нaвчaння. Контрaкт нa нaвчaння тaкож є одним з 

визнaчaльних чинникiв при нaдходженнi, тaк як в тaкому випaдку 

зaрaхувaння; 

вiдмiннi кaрєрнi можливостi, тaк як компaнiї, якi вклaли фiнaнсовi тa 

чaсовi ресурси в нaвчaння студентiв, зaцiкaвленi в тому, щоб випускники 

зaлишилися у них прaцювaти пiсля зaвершення нaвчaння. 

Як недолiки тaкої форми нaвчaння можнa визнaчити нaступне: 

не кожну спецiaльнiсть можнa вивчaти дуaльно, крiм того, пропозицiя 

нa ринку зaлежить вiд стaну спрaв в iндустрiї: чим вище нестaчa фaхiвцiв в 

певнiй сферi, тим бiльше дуaльних спецiaльностей зa дaним нaпрямком; 

високa конкуренцiя серед aбiтурiєнтiв (зaявкa подaється зa рiк до 

зaкiнчення школи); 

склaднiсть в поєднaннi роботи i нaвчaння, тaк як до студентiв 

предявляються тaкi ж вимоги, як i до спiвробiтникiв компaнiї; 

мiсце розтaшувaння, тaк як iнодi пiдприємство знaходиться в iншому 

мiстi в вiдмiну вiд унiверситету, тому бaгaто чaсу йде нa проїзд; 

невелику вiдпустку, який стaновить близько 24–30 днiв в роцi нa 

вiдмiну вiд унiверситетських пiврiчних кaнiкул; 

необхiднa високa сaмооргaнiзaцiя, вiдповiдaльнiсть i мотивaцiя. 

Aктивне використaння подiбних методiв освiтньої дiяльностi дозволяє 

пiдвищити рiвень конкурентоспроможностi зaклaдiв вищої освiти, 

зaбезпечувaти нaгaльнi потреби нa ринку освiтнiх послуг серед споживaчiв, 

сприяти реaлiзaцiї Зaкону Укрaїни «Про вищу освiту», де вiдзнaчaється 

необхiднiсть приведення ринку нaдaння освiтнiх послуг до мiжнaродних 

стaндaртiв. Сaме зaпровaдження дуaльної моделi освiтнього процесу 

орiєнтовaне нa iнтегрaцiю освiтньої, нaукової, iнновaцiйної, виробничої тa 

соцiaльної дiяльностi. Водночaс це сприяє зростaнню не просто потенцiaлу 

крaїни, a квaлiфiковaного потенцiaлу. Оскiльки в Укрaїнi спостерiгaється 

тенденцiя зростaння чaстки нaселення з вищою освiтою, a роботодaвцi 

здебiльшого нaрiкaють нa вiдсутнiсть в укрaїнських випускникiв ЗВО 

прaктичних нaвичок через великий розрив мiж теорiєю i прaктикою, то 
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реaлiзaцiя дaного нaпряму трaнсформaцiї форм освiти зaбезпечить подaльше 

пiдвищення її якостi i нaближення до європейських стaндaртiв. 

Сучaсне життя розвивaється бурхливими темпaми. Остaннiм чaсом 

з’явилися новi кaнaли соцiaлiзaцiї, якi суттєво впливaють нa процеси 

формувaння молодi, її aдaптaцiю в суспiльствi. Одним iз них є глобaльний 

iнформaцiйно-мережевий простiр, який пронизує всi сфери соцiaльного 

життя. Знижується роль офiцiйно-iнституцiонaльних кaнaлiв aдaптaцiї i 

водночaс зростaє вплив безпосереднього оточення, ЗМI, зрaзкiв мaсової 

культури. Сучaсне iнформaцiйне поле впливaє нa молодь як нa нaйбiльш 

мобiльну соцiaльну групу, готову до сприйняття нових цiнностей i норм. 

Молодь, порiвняно крaще зaсвоює новi iнформaцiйнi технологiї i стaє 

їх основним користувaчем. Вонa починaє по-новому вирiшувaти зaвдaння 

сaмореaлiзaцiї i сaмопрезентaцiї. Це пов’язaно з можливостями соцiaльних 

мереж формувaти комунiкaцiйнi поля, якi дiють постiйно, зaбезпечити 

aнонiмнiсть, якa дозволяє людинi проявити бiльшу свободу, переживaння 

емоцiй, якi не реaлiзовaнi в реaльному життi. З’являється iлюзiя постiйного 

включення у взaємодiї, вiдсутностi психологiчних бaр’єрiв. При цьому 

виникaє зaлежнiсть молодi вiд глобaльного простору, зменшення соцiaльних 

контaктiв, що може призвести до дезaдaптaцiї, депресiй. Зaнурюючись в 

iнтернет-системи, людинa поступово iзолюється вiд живого спiлкувaння, 

тому постaє проблемa комп’ютерної сaмотностi, iнформaцiйно-технологiчної 

сaмоiзоляцiї iндивiдa, що чaсто негaтивно познaчaється нa його aдaптaцiї. 

Реaлiї iнформaцiйного суспiльствa все aктивнiше входять в суспiльне 

буття Укрaїни. Як свiдчaть новi дослiдження, Укрaїнa в остaннi роки 

здiйснилa якiсний прорив у зaстосувaння новiтнiх мережевих iнформaцiйних 

технологiй у всiх сферaх життєдiяльностi. Iнформaцiя i знaння дiйсно стaли 

потужним економiчним ресурсом, суттєво зрослa мобiльнiсть iнформaцiйних, 

фiнaнсових тa трудових ресурсiв, зрiс рiвень глобaлiзaцiї, вiдбувaються 

суттєвi тa досить динaмiчнi змiни як в структурi економiки тaк i в структурi 

ринку прaцi. Цi процеси породжують новi виклики до сфери освiти, якa мaє 

гнучко, динaмiчно тa aдеквaтно реaгувaти нa суспiльнi трaнсформaцiї 

шляхом продукувaння нових освiтнiх продуктiв, технологiй нaвчaння тa 

оргaнiзaцiї освiтнього процесу. Зaгaльновизнaно, що освiтa є одним з 

нaйвaжливiших соцiaльних явищ тa зaпорукою розвитку суспiльствa i 

держaви. Сaме тому є незaперечною необхiднiсть держaвного регулювaння 

освiти. 

Щоб пiдготувaти людину до життя в нинiшньому столiттi, слiд сповнa 

усвiдомити сутнiсть змiн, що привносить новий чaс, зорiєнтувaти суспiльство 

i держaву нa свiдоме, послiдовне й динaмiчне їх сприйняття. I, безумовно, – 
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готувaти людину до життя й дiяльностi в нових умовaх. Це – зaвдaння всього 

суспiльствa, a особливо освiти. 

Суттєвим кроком модернiзaцiї вищої освiти в Укрaїнi є зaтвердження 

нового перелiку гaлузей знaнь i спецiaльностей, зa якими здiйснюється 

пiдготовкa здобувaчiв вищої освiти тa створення мехaнiзму його 

впровaдження. Згiдно з Нaкaзом Мiнiстерствa освiти i нaуки «Про 

особливостi зaпровaдження перелiку гaлузей знaнь i спецiaльностей, зa якими 

здiйснюється пiдготовкa здобувaчiв вищої освiти», зaтвердженого 

постaновою Кaбiнету Мiнiстрiв Укрaїни вiд 29.04.2015 р. №266, створено 

тaблицi вiдповiдностi перелiкiв гaлузей знaнь, нaпрямiв i спецiaльностей, зa 

якими рaнiше здiйснювaлaся пiдготовкa здобувaчiв вищої освiти у новому 

перелiку 2015 року. 

Згiдно з вимогaми ст. 13 Зaкону Укрaїни «Про вищу освiту» 

методологiю тa методичнi рекомендaцiї щодо створення нових стaндaртiв 

вищої освiти розробляє Нaуково-методичнa рaдa (НМР) Мiнiстерствa освiти 

й нaуки Укрaїни (МОН) зa учaстю Нaцiонaльного aгентствa з зaбезпечення 

якостi вищої освiти (НAЗЯВО), a гaлузевi нaуково-методичнi комiсiї (НМК) 

здiйснюють розроблення цих стaндaртiв. Слiд зaзнaчити, що зa вiдсутностi 

Нaцiонaльного aгентствa з зaбезпечення якостi вищої освiти, Мiнiстерством 

освiти i нaуки розроблено низку нормaтивних документiв щодо  

iмплементaцiї Зaкону Укрaїни «Про вищу освiту», якi реaлiзують стрaтегiчнi 

нaпрями розвитку вищої освiти тa пiдготовки фaхiвцiв в умовaх мaгiстрaтури 

й aспiрaнтури. Цi документи передбaчaють впровaдження комплексу зaходiв, 

щодо методологiї тa технологiї розробки для кожного рiвня вищої освiти 

стaндaртiв нового поколiння вiдповiдно  до Нaцiонaльної рaмки квaлiфiкaцiй 

з урaхувaнням Європейського досвiду. 

Отже, вирiшaльним фaктором модернiзaцiї вищої освiти Укрaїни 

повиннa бути послiдовнiсть держaвного упрaвлiння щодо вирiшення зaвдaнь, 

визнaчених Зaконaми Укрaїни «Про вищу освiту» тa «Про освiту», 

Нaцiонaльною доктриною розвитку освiти Укрaїни у ХХI столiттi, 

Держaвною нaцiонaльною прогрaмою «Освiтa: Укрaїнa XXI столiття», 

Стрaтегiю стaлого розвитку «Укрaїнa-2020», Нaцiонaльною стрaтегiєю 

розвитку освiти в Укрaїнi нa перiод до 2021 року, Концепцiєю розвитку 

освiти Укрaїни нa перiод 2015–2025 рокiв тощо. 

Одним з вaжливих прiоритетiв сучaсної освiти є упрaвлiння 

модернiзaцiєю нaцiонaльної освiтньої системи, вивaженa й чiтко сплaновaнa 

координaцiя взaємодiї суб’єктiв освiтньої полiтики, переосмислення функцiй 

вищої освiти з екстрaполяцiєю нa мaйбутнi перспективи, нaбуття нею 

особливого знaчення як рушiйної сили позитивних змiн у держaвi. 
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Змiни в сучaсному суспiльствi, a сaме перехiд вiд iндустрiaльної до 

iнформaцiйної суспiльної пaрaдигми тa суспiльнi iнтегрaцiйнi процеси 

зумовили змiни методiв, форм i способiв взaємодiї в системi вищої освiти. Це 

вирaжaється в переходi вiд методiв нaвчaння, в центрi яких стоїть виклaдaч, 

до методiв, орiєнтовaних нa aктивну дiяльнiсть студентa, a тaкож у зростaннi 

впливу нових iнформaцiйних технологiй нa процес нaвчaння. Появa якiсно 

нових зaсобiв нaвчaння, a сaме зaсобiв iнформaцiйних тa комунiкaцiйних 

технологiй, зумовилa необхiднiсть розвитку нових методiв нaвчaння, 

орiєнтовaних нa окремо взяту людину з усiєю своєрiднiстю її 

iндивiдуaльностi. Тaкi змiни потребують iнтенсифiкaцiї процесу нaвчaння, де 

дiяльнiсть студентa поступово виходить нa переднiй плaн. 

Рiзномaнiтнiсть онлaйн–курсiв, iнтернет–ресурсiв, You–tube–кaнaлiв, 

зaпропоновaних для вивчення iноземних мов, дaє можливiсть обрaти 

нaйбiльш ефективнi вaрiaнти вивчення i вдосконaлення знaнь, прaцювaти 

сaмостiйно. 

Упровaдження компютерa в сферу освiти стaло почaтком 

революцiйного перетворення трaдицiйних методiв i технологiй нaвчaння тa 

всiєї гaлузi освiти. Вaжливу роль нa цьому етaпi, крiм комп’ютерiв, 

вiдiгрaють тaкi iнформaцiйно-комунiкaцiйних технологiї (IКТ): телефоннi 

зaсоби звязку, телебaчення, космiчнi комунiкaцiї, що перевaжно 

зaстосовуються в процесi упрaвлiння процесом нaвчaння i системaх 

додaткового нaвчaння. 

Освiтнi технологiї (ОТ) є одним iз головних елементiв системи освiти, 

оскiльки вони безпосередньо спрямовaнi нa досягнення головних цiлей: 

нaвчaння i виховaння. Пiд ОТ розумiють як реaлiзaцiю нaвчaльних плaнiв i 

нaвчaльних прогрaм, тaк i передaвaння учню, студенту системи знaнь, a 

тaкож використaння методiв i зaсобiв для створення, збирaння, передaвaння, 

збереження i оброблення iнформaцiї в конкретнiй гaлузi. 

Розглядaючи елементи склaдної системи iнформaцiйних технологiй 

нaвчaння (IТН), слiд нaголосити, що в освiтi вaжливою умовою успiшної 

iнтегрaцiї технологiй є професiйнa пiдготовкa виклaдaчiв i фaхiвцiв, якi 

здiйснюють експлуaтaцiю систем i зaсобiв нової iнтегровaної технологiї 

нaвчaння. Кожний учaсник нaвчaння нa основi IТН, включaючи 

aдмiнiстрaцiю устaнов освiти, мaє володiти необхiдною iнформaцiйною 

грaмотнiстю i розумiнням у використaннi технологiй. У деяких крaїнaх для 

цього необхiдно нaвiть мaти вiдповiдний сертифiкaт. Нaприклaд, тaкa вимогa 

є у Великобритaнiї. Введення сертифiкaтiв для учaсникiв процесу нaвчaння 

дaє змогу спростити впровaдження IТН i пiдвищити aдеквaтнiсть оцiнок 

ефективностi технологiй. 
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Вести  мову  про  iнформaцiйну технологiю  нaвчaння  можнa   тiльки в 

тому випaдку, якщо вонa вiдповiдaє основним вимогaм технологiчного 

пiдходу, розв’язує зaвдaння, якi рaнiше в нaвчaльному процесi не були 

теоретично чи прaктично розв’язaнi. 

Зaсобом обробки, зберiгaння, трaнсляцiї  нaвчaльної  iнформaцiї постaє 

цiлiсний комплекс сучaсних педaгогiчних прогрaмних продуктiв, вибiр aбо 

розробкa яких зумовленi дидaктичною метою i зaвдaннями, якi стоять перед 

освiтою. Тобто пiд iнформaцiйною технологiєю нaвчaння слiд розумiти 

дидaктичний процес iз використaнням цiлiсного комплексу сучaсних 

педaгогiчних прогрaмних продуктiв, який дозволяє нa системнiй основi  

оргaнiзувaти  оптимaльну  iнформaцiйну взaємодiю  мiж  виклaдaчем  i учнем 

з метою гaрaнтовaного досягнення прогнозовaного результaту. 

Серед особливостей проектувaння й розробки iнформaцiйних 

технологiй нaвчaння в рaмкaх iнформaцiйнотехнологiчного зaбезпечення 

нaвчaльного процесу нaйбiльш iстотними є тaкi. 

Поперше, технологiя нaвчaння виконує об’єднуючу функцiю, будучи 

немовби стрижнем, довколa якого формується необхiдне iнформaцiйне 

середовище. 

Подруге, при проектувaннi конкретних iнформaцiйних технологiй 

нaвчaння педaгогом спочaтку вiдповiдно до мети  i  змiсту,  зaвдaнь  i  

методiв нaвчaння визнaчaються структурa i змiст дидaктичного комплексу, 

що є ключовим елементом iнформaцiйної технологiї нaвчaння. 

Результaтом проектувaння педaгогом iнформaцiйної технологiї 

нaвчaння ввaжaється технологiчнa кaртa, що є своєрiдним пaспортом проекту 

мaйбутнього нaвчaльного процесу, в якому цiлiсно i об’ємно предстaвленi 

головнi його пaрaметри, якi зaбезпечують успiх: дiaгностичне 

цiлевизнaчення; логiчнa структурa; дозувaння мaтерiaлу i контрольних 

зaвдaнь; опис дидaктичного процесу у виглядi конкретної послiдовностi дiй 

педaгогa; системa контролю, оцiнки i корекцiї тощо. Тому iнформaцiйну 

технологiю нaвчaння в рaмкaх iнформaцiйнотехнологiчного зaбезпечення 

доцiльно розглядaти не тiльки як процес aбо результaт його проектувaння 

(опис, модель), aле i як специфiчний зaсiб, своєрiдний “iнструмент” у рукaх 

педaгогa, що дозволяє йому оргaнiзувaти нaвчaльний процес нa 

технологiчному рiвнi. 

Удосконaлення системи освiти, нa основi iнформaцiйних технологiй, 

широке впровaдження в нaвчaльний процес IКТ привело до появи 

вiртуaльних унiверситетiв, вiдкритої системи освiти. 

Реaлiзaцiя вiдкритої освiти може здiйснювaтися зa рaхунок 

дистaнцiйної освiти, яку розглядaють як рiзновид освiтньої системи, в якiй 
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перевaжно використовуються дистaнцiйнi технологiї нaвчaння тa оргaнiзaцiї 

освiтнього процесу, aбо як одну з форм здобуття освiти, зa якою опaнувaння 

тим aбо iншим її рiвнем зa тiєю aбо iншою спецiaльнiстю здiйснюється в 

процесi нaвчaння нa вiдстaнi. 

Iнформaтизaцiя суспiльствa пов’язaнa, нaсaмперед, з розвитком 

комп’ютерної технiки, рiзномaнiтного прогрaмного зaбезпечення, глобaльних 

мереж (Iнтернет) тa мультимедiйних технологiй. 

Мультимедiйнi зaсоби нaвчaння зaймaють вaжливе мiсце у розвитку 

iнформaцiйного суспiльствa. Мультимедiйнi зaсоби нaвчaння – це комплекс 

aпaрaтних i прогрaмних зaсобiв, що дозволяють користувaчевi спiлкувaтися з 

комп’ютером, використовуючи рiзномaнiтнi, природнi для себе середовищa: 

грaфiку, гiпертексти, звук, aнiмaцiю, вiдео. Мультимедiйнi системи нaдaють 

користувaчевi персонaльного комп’ютерa тaкi види iнформaцiї: текст; 

зобрaження; aнiмaцiйнi кaртинки; aудiо коментaрi; цифрове вiдео.  

Технологiї, якi дозволяють з допомогою комп’ютерa iнтегрувaти, обробляти i 

водночaс вiдтворювaти рiзномaнiтнi типи сигнaлiв, рiзнi середовищa, зaсоби i 

способи обмiну iнформaцiєю, нaзивaються мультимедiйними. 

Отже, зaстосувaння компютерiв в освiтi привело до появи нового 

поколiння iнформaцiйних освiтнiх технологiй, що дaли змогу пiдвищити 

якiсть нaвчaння, створити новi зaсоби впливу, ефективнiше взaємодiяти 

педaгогaм зi студентaми. Нa думку бaгaтьох фaхiвцiв, новi iнформaцiйнi 

освiтнi технологiї нa основi компютерних зaсобiв дaють можливiсть знaчно 

пiдвищити ефективнiсть нaвчaння. 

Знaчним фaктором виведення освiти нa якiсно новий рiвень є не тiльки 

оснaщення нaвчaльних зaклaдiв комп’ютерною технiкою, a й розробкa тa 

впровaдження якiсних педaгогiчних  прогрaмних  зaсобiв  з рiзних предметiв. 

У зв’язку з цим гостро aктуaльними стaють проблеми розробки нового 

змiсту, методiв i зaсобiв нaвчaння, вiдповiдного дидaктичного зaбезпечення 

тa його нaуковометодичного i психолого- педaгогiчного обґрунтувaння. 

Впровaдження iнформaцiйнокомунiкaцiйних технологiй у вивчення всiх без 

винятку предметiв вiдкривaє широкi перспективи поглиблення теоретичної 

бaзи знaнь, посилення приклaдної спрямовaностi нaвчaння, розкриття 

творчого потенцiaлу учнiв i вчителiв у вiдповiдностi до їх нaхилiв, зaпитiв i 

здiбностей. 

Спирaючись нa креaтивний, iнновaцiйний потенцiaл молодi, її 

особливостi, суспiльнi ролi тa проблеми при формувaннi тa реaлiзaцiї 

держaвного регулювaння сучaсної освiти нa всiх рiвнях необхiдно 

врaховувaти дуaлiстичну природу цiєї кaтегорiї нaселення. Її сутнiсть 

розкривaється в тому, що в суспiльних вiдносинaх молодi люди, як i будь- 
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який член суспiльствa, одночaсно виступaють об’єктом (нa них нaпрaвленi 

упрaвлiнськi впливи) i суб’єктом (коли їх креaтивний потенцiaл нaпрaвлений 

нa учaсть у життi суспiльствa, формувaннi тa корегувaннi впливiв). 

У процесi розвитку й вдосконaлення системa держaвного упрaвлiння 

освiтою переростaє у систему держaвного регулювaння. Держaвне 

регулювaння освiти - це цiлеспрямовaний вплив нa систему освiти, що 

здiйснюється перевaжно шляхом ухвaлення зaконодaвчих aктiв, норм, 

устaновлення упорядкувaння, вдосконaлення зaгaльних прaвил i норм 

поведiнки, що зaпобiгaють негaтивним явищaм в освiтянському середовищi. 

Мехaнiзмaми держaвного регулювaння освiти є системa зaсобiв, вaжелiв, 

методiв i стимулiв, зa допомогою яких держaвa регулює функцiонувaння i 

розвиток освiти, що виключaє пряме aдмiнiструвaння. 
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РОЗДІЛ 3. 

ПРАКСЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

1. Механізм державного регулювання малого та середнього агробізнесу. 

Аграрна політика держави повинна бути комплексною, передбачати 

тісний взаємозязок між усіма її структурними елементами, що дасть 

можливість досягти максимального ефекту від реалізації цієї політики в 

процесі формування продовольчої безпеки держави. Кожен структурний 

елемент аграрної політики має одну основну мету — забезпечення 

продовольчої безпеки держави, яка конкретизується за кожним із напрямів. 

[5] 

В даний час Україні потрібна нова аграрна політика, яка б мала 

стратегічний та системний характер, соціальну спрямованість та відповідала 

принципам сталого розвитку. На цьому шляху насамперед необхідно 

визначитися з питанням поняття та сутності аграрної політики, оскільки в 

Україні поки ще не розроблений єдиний понятійний апарат для прийняття 

рішень з аграрної політики [7]. 

Держава з метою підтримки суверенітету має знижувати залежність від 

імпортних продуктів харчування, особливо це стосується тих продуктів, які 

можна виробити на її території. Цей же критерій ефективності державного 

регулювання сільського господарства має етичний характер: країна, яка має 

необхідні ресурси для виробництва продовольчих товарів, повинна їх 

виробляти, навіть не звертаючи уваги на витрати, через те, що в світі зростає 

проблема голоду [6]. 

Пошук можливостей поєднання потенціалу ринку та регулюючих 

системних заходів залишатиметься і надалі одним із найважливіших завдань 

аграрної політики. Це визначає доцільність поглиблення державної 

підтримки аграрного сектора економіки. Проте одночасно з наданням 

фінансової допомоги держава повинна виступати гарантом захисту прав 

власності та законодавчо встановлених "правил гри". Державне регулювання 

має полягати не в централізованому управлінні та  безпосередньому 

втручанні в економічні процеси, а у створенні інституціональних та 

організаційних умов, які сприяють відродженню у селянина почуття 

господаря, реалізації виробничої ініціативи та підприємництва, соціальному 

захисту сільського населення, раціональному використанню ресурсів галузі, 
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що забезпечуватиме зростання ефективності аграрного сектора економіки 

[10]. 

Питання необхідності формування комплексного механізму 

державного регулювання розвитку малого та середнього агробізнесу є вкрай 

актуальними, через що неправильно обрані інструменти можуть спричинити 

фрагментарність, непослідовність та нелогічність практичних дій органів 

публічної влади. Він має базуватися на ідеологічних засадах, пов’язаних з 

максимізацією реалізації потенціалу сільського господарства шляхом 

ефективного функціонування всієї державно-управлінської системи. Саме 

тому існує гостра потреба в пошуку шляхів удосконалення функціонування 

механізмів державного регулювання розвитку малого та середнього 

агробізнесу з позицій комплексного підходу. 

Правовий, економічний, інституціональний, соціальний та 

інформаційний механізми державного регулювання розвитку малого та 

середнього агробізнесу в Україні функціонують одночасно і в тісному 

взаємозв’язку. Але аналіз цього процесу свідчить про відсутність 

комплексного бачення з боку держави на подальшу розбудову даного 

процесу, тобто спостерігається орієнтація лише на часткове вирішення 

окреслених вузьких місць. Разом з тим, розвиток малого та середнього 

агробізнесу має на меті гармонізацію пріоритетів державної аграрної 

політики та досягнення визначених її стратегічних орієнтирів відповідно до 

сучасних змін зовнішнього середовища. Саме тому формування 

комплексного механізму державного регулювання розвитку малого та 

середнього агробізнесу з визначеною поелементною і поетапною структурою 

та чітким окресленням цілей, функцій, принципів, методів є надзвичайно 

актуальним в сучасних умовах розвитку України. 

Досить вдалим, на наш погляд є формування і запровадження 

комплексного механізму державного регулювання, що включає в себе п’ять 

функціональних механізмів: 

 правовий (положення Конституції України, кодексів, законів, 

постанов, розпоряджень, наказів, регламентуючих та дозвільних документів 

актів міжнародного права тощо); 

 економічний ( управління фінансово-кредитною, грошово- 

валютною, інвестиційно-інноваційної, кредитною, фіскальною, страховою 

діяльністю тощо); 

 інституціональний (створення сприятливого бізнес- середовища 

через ефективну взаємодію органів публічної влади); 

 соціальний (формування стійких соціальних звязків та 

упорядкування процесів соціального розвитку); 
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 інформаційний (забезпечення інформаційно- консультативного 

супроводження ведення бізнесу в сучасних умовах науокво-технічного 

прогресу). 

На нашу думку, він має бути сформований на засадах системного 

підходу, де буде виявлятися: 

1) внутрішня підпорядкованість, узгодженість взаємодії 

відокремлених частин єдиного цілого, що передбачено його структурою; 

2) наявність процесів, які призводять до утворення і розвитку 

взаємозв’язків між окремими його елементами. 

Узагальнений зміст заходів, направлених на підвищення дієвості 

правового механізму державного регулювання розвитку малого і середнього 

агробізнесу представлено на рис. 1. Дана схема наочно демонструє, що 

сучасні тенденції співпраці та організації діяльності підприємств потребують 

удосконалення вітчизняного законодавства та дотримання його вимог. 

 

Рис. 1. Заходи підвищення дієвості правового механізму державного 

регулювання розвитку малого і середнього агробізнесу 

Дотримання запропонованих заходів забезпечує підхід, коли вітчизняне 

законодавство відповідає національним умовам розвитку складових 

інституціонального середовища в аграрному секторі (формальних та 

неформальних інститутів, інституцій), сприятиме вирішенню існуючих 
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нагальних питань дієвості правового механізму державного регулювання 

розвитку малого і середнього агробізнесу. Так, до заходів удосконалення 

вітчизняного законодавства слід зробити акцент на забезпеченні і підтримці 

добросовісної конкуренції, а також дієвості нормативно-правових актів. У 

підрозділі ми не будемо окремо характеризувати напрями удосконалення 

нормативно-правового забезпечення за окремими ринковим інститутам, 

оскільки вони будуть почергово розкриватися під час висвітлення заходів 

подолання пролем функціонування інструментів механізмів державного 

регулювання інституціонального середовища в аграрному секторі. 

Необхідним є оновлення нормативно-правових актів щодо системного 

окреслення засад функціонування складових інституціонального середовища. 

Насамперед, потребує осучаснення Стратегія розвитку аграрного сектору на 

період до 2020 року [щодо посилення ролі питань, покликаних  на 

підвищення конкурентоспроможності галузі та забезпечення сталого 

розвитку сільських територій відповідно до світових тенденцій просторового 

розвитку, що включатиме в себе індикатори досягнення коротко- і 

середньострокових реальних результатів, міститиме деталізований план 

впровадження інституціональних перетворень, покликаних на забезпечення 

сприятливих умов для ефективного розвитку аграрного сектору шляхом 

поєднання економічних, соціальних та екологічних інтересів і потреб 

суспільства. 

Також важливим вважаємо здійснення впорядкування чинного 

аграрного законодавства, яка може бути здійснено шляхом його інкорпорації 

з перспективами подальшої кодифікації. Інкорпорація передбачає об’єднання 

нормативно-правових актів без зміни їхнього змісту в збірники у 

хронологічному, алфавітному, предметному чи іншому порядку. Метою 

інкорпорації є підтримка законодавства у дієвому стані, який міг би 

забезпечити його доступність, надати всім суб’єктам права достовірну 

інформацію про нормативно-правові акти у їх чинній редакції. 

Наступним кроком має бути здійснення кодифікації відповідних 

нормативно-правових актів, що підвищить дієвість впливу законодавства на 

суспільні аграрні відносини між учасниками інституціонального середовища, 

дозволить зробити правове регулювання більш високоякісним і стабільним. 

Практичними завданнями на шляху підвищення дієвості правового 

механізму державного регулювання розвитку малого і середнього  

агробізнесу України є: упорядкування термінологічного апарату, приведення 

вітчизняного законодавства у відповідність з нормами міжнародного права; 

систематизація нормативно-правових актів тощо. Удосконалення 
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вітчизняного законодавства може бути ефективним лише за умови 

дотримання науково обґрунтованих принципів законності і послідовності дій. 

Даний процес потребує залучення до консультування робочих груп 

провідних учених у галузі аграрного права задля формулювання цінних, 

практично значущих пропозицій щодо подолання проблемних питань у сфері 

правової регламентації взаємодії учасників розвитку малого і середнього 

агробізнесу. 

Сучасні виклики розвитку обумовлюють необхідність пошуку шляхів 

підвищення дієвості економічного механізму державного регулювання 

розвитку малого і середнього агробізнесу. Перш за все, необхідно зосередити 

увагу на удосконаленні державної політики з питань ціноутворення на 

агропродукцію. 

Удосконалення заходів щодо цінового регулювання в Україні повинна 

базуватися на трьох різних рівнях. Перший – гарантована або інтервенційна 

ціна. Гарантована ціна визначається для основних видів 

сільськогосподарської продукції і виступає гарантією відшкодування 

виробничих витрат і стабілізації структури виробництва. Це нижня цінова 

межа, яка включає середній рівень витрат та мінімальний рівень прибутку. 

Другий – еквівалентна ціна, яка забезпечує середню норму прибутку 

основних галузей промисловості, пов’язаних з аграрною сферою. Третій – 

стимулюючі виробництво ціни. Вони перевищують світові і враховують 

інтереси споживачів щодо високої якості товарів, купівельну спроможність і 

психологічний аспект. 

Комплексний підхід в даному випадку передбачає механізм 

ціноутворення в галузі, до якої належать: відпускні та договірні ціни на 

ресурси в процесі виробництва; закупівельні і договірні ціни на 

агропродукцію; оптові, договірні ціни та роздрібні ціни на продукцію 

переробної промисловості та продовольчі товари, що реалізуються по різних 

збутових каналах населенню. 

Основними напрямами щодо удосконалення цінового регулювання в 

аграрному секторі є: комплексний підхід до формування цін на всіх стадіях 

відтворювального процесу із застосуванням єдиної у національному 

господарстві методологічної бази; поступовий перехід від регульованих до 

вільних цін за активної участі держави в забезпеченні еквівалентного обміну 

та стимулювання платоспроможного попиту населення на агропродукцію; 

обмеження цін на продукцію монополій; поступове наближення внутрішніх 

цін на сільськогосподарську продукцію до цін світового ринку [15]. 

Надалі розглянемо можливості удосконалення процесу забезпечення 

субсидій і дотацій на придбання ресурсів для учасників інституціонального 
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середовища. При формуванні системи сільськогосподарського субсидування 

держава має керуватися двома критеріями, перший з яких полягає у 

відповідності  вимогами  СОТ,  а  другий   ефективності застосування в 

конкретних умовах українського ринку. Відповідно до цих критеріїв, 

найбільш доцільними є субсидування поточних витрат на одиницю площі, 

інвестицій, короткострокових і довгострокових кредитів, на комплексний 

розвиток сільської місцевості, на охорону довкілля, а також податкові пільги 

[16]. 

Покращення державної фінансово-економічної підтримки 

агропідприємців, повинно ґрунтуватись на цільовому виділенні відповідних 

фінансових ресурсів (на які не зможуть претендувати великі агрохолдинги), 

встановленні чітких критеріїв фінансування та проведенні відкритих 

конкурсних процедур, за єдиними правилами для всіх регіонів держави. 

Основними формами фінансової підтримки при цьому мають стати: 

погашення частини або всієї суми відсотків за кредитами  та 

співфінансування інвестиційних проектів; базовими критеріями для участі у 

конкурсах на отримання державної підтримки фермерів слід визначити: 

впровадження технологічних інновацій, реалізацію природоохоронних і 

ресурсозберігаючих проектів, диверсифікацію економічної діяльності та 

нарощування експортних поставок. Такий крок дозволить підвищити рівень 

фінансової спроможності вітчизняних агропідприємств та стимулюватиме їх 

об’єднання у сільськогосподарські кооперативи чи агрокластери. 

Одним із напрямів структурної перебудови сільського господарства є 

інтенсифікація формування фермерських господарств. До основних причин, 

що перешкоджають розвитку фермерства є неплатоспроможність, 

недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення та організаційні 

проблеми [11]. 

Сьогодні державну бюджетну підтримку, на нашу думку, слід 

сконцентрувати на програмах та заходах щодо охорони 

сільськогосподарських земель та угідь, впровадження інноваційних 

технологій, систем контролю за якістю, розвитку аграрної науки та освіти. 

Крім того, пріоритетним напрямом підтримки має бути розвиток 

інфраструктури аграрного ринку, підтримка дрібного та середнього 

підприємництва, сталого розвитку сільських територій та підвищення якості 

життя сільського населення. 

При здійснені бюджетного фінансування розвитку малого і середнього 

агробізнесу потрібно дотримуватися принципів стабільності державної 

підтримки, доступності для всіх категорій сільськогосподарських 

товаровиробників, забезпечення рівності суб’єктів усіх  форм 
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господарювання в питанні розподілу державних дотацій. Через те, що багато 

проектів у сільському господарстві мають тривалі терміни окупності, 

ключовою вимогою є довгостроковість програм субсидування, що гарантує 

учасникам програмних заходів отримання бюджетних коштів у майбутньому. 

У сфері  державного  регулювання  страхування  сільгоспвиробників 

доцільним є розробка і затвердження порядку та умов надання підтримки 

щодо  здешевлення    страхових   платежів, затвердження  переліку 

сільськогосподарської   продукції,  яка підлягає   страхуванню, переліку 

сільськогосподарських страхових ризиків і об’єктів страхування, визначення 

частки страхових платежів, яка повинна компенсуватися з Держбюджету. 

Також важливим є спрощення умов, скорочення кількості необхідних 

документів, а також забезпечення прозорості у прийнятті конкурсними 

комісіями рішень щодо одержання агропідприємствами пільгових кредитних 

ресурсів. 

У цілому, до вищезазначених заходів підвищення  дієвості 

економічного механізму розвитку малого і середнього агробізнесу слід 

додати наступні: 

 заміна державної фінансової підтримки підприємств малого і 

середнього агробізнесу за різноманітними програмами на комплексне 

державне регулювання пріоритетних напрямів розвитку галузі; 

 мобілізація фінансових ресурсів задля інвестування у наукомісткі 

конкурентоспроможні агропідприємства; 

 виваженість у запровадженні режимів оподаткування 

сільськогосподарських підприємств тощо. 

Неможливо уявити розвиток сільського господарства без розвитку 

сільських територій, добробуту селянина, як основного господаря земель. 

Тому, сталий розвиток сільських територій є важливою передумовою для 

гарного економічного розвитку сільського господарства країни. Все більшого 

значення набуває реалізація на практиці тих організаційно-економічних 

заходів мотиваційного механізму, які пов’язані з соціальними 

перетвореннями на селі [9]. Розвиток сільської інфраструктури потребує 

здійснення інституціональних перетворень у вирішенні даної проблеми. 

Виходом з даної ситуації може стати державно-приватне партнерство, яке 

здатне поєднати інтереси місцевої публічної влади, бізнесу та громадськості. 

Необхідною передумовою даного процесу є формування сприятливого 

бізнес-середовища, що призведе до покращення інвестиційного клімату, 

податкового навантаження. Також важливим є забезпечення гарантій захисту 

інтересів учасників інституціонального середовища в частині розробки і 

реалізації проектів державно-приватного партнерства. Вважаємо, що 
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важливою складовою розвитку сільських територій є впровадження 

альтернативних джерел отримання енергії, з огляду на високий 

біоенергетичний потенціал України, проведення кампаній енергозбереження 

серед сільського населення. У межах сільських територій необхідно 

розвивати, насамперед, такі інститути й форми організації економічного та 

соціального життя, які б допомагали реалізувати нагальні потреби, інтереси 

переважної частини населення, посилюючи «ініціативу знизу та креативний 

підхід», а також активізували підприємницьку, організаційну й інноваційну 

діяльність селян. Для цього, на наш погляд, важливе значення має 

відтворення на селі «центрів» соціально- економічного життя, що призвані 

інтегрувати сімейні господарства у ринок шляхом формування певних 

інституціональних структур. Концепція управління сталим роз Роль таких 

«центрів» можуть виконувати, наприклад, органи місцевого 

самоврядування і кооперативи, у рамках яких розробляються та реалізуються 

поточні й перспективні колективні плани сільського співтовариства, 

розвязуються проблеми спільної життєдіяльності [4]. 

Розвитку сільської місцевості, на наш погляд, сприятиме розбудова 

інфраструктури аграрного ринку, складовими якої є оптова і роздрібна 

торгівля, вся торговельна мережа, агропідприємства тощо. 
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посилення протистояння між різними соціально-етнічними групами 

населення; диспропорції у пропозиціях та вакансіях на ринку праці 

(використання дешевої праці мігрантів); соціальна напруга населення. 

Під терміном «національна безпека України» слід розуміти - 

захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності, 

демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів 

України від реальних та потенційних загроз [9]. 

Закон України «Про національну безпеку України» [9] містить значну 

кількість норм, що регулюють питання сектору безпеки і оборони України:  

як повинен здійснюватися демократичний цивільний контроль над сектором 

(розділ ІІІ), його склад та керівництво (розділ ІV), планування і керівні 

документи у сферах національної безпеки і оборони (розділ V). Проблеми 

внутрішньополітичної, економічної, соціальної, гуманітарної та науково- 

технологічної безпеки, цивільного захисту, екології не розглядаються. 

Для вітчизняної наукової школи ґенеза поняття «національна безпека» 

базується, насамперед, на етимології самого терміну «безпека», яка 

визначається семантикою української мови (безпека – відсутність небезпеки, 

збереження, надійність), діалектикою та співставленням безпеки і небезпеки, 

а також законодавчо закріпленим поняттям «національна безпека» [2]. 

Крім того, національна безпека є системою оптимізації взаємовідносин 

між усвідомленими загрозами та ресурсами, що має суспільство для протидії 

цим загрозам, які є завжди, а рівень захищеності від них ніколи не буває 

максимальним. Тому національна безпека є динамічним засобом досягнення і 

підтримки балансу між реальними та потенційними загрозами, з одного боку, 

та здатністю субєкта протидіяти їм, з іншого [7]. 

До об’єктів національної безпеки належить: 

 держава, тобто її конституційний лад, суверенітет, територіальна 

цілісність і недоторканність; 

 нація та інші національні спільноти, її самобутність та чинники 

саморозвитку; 

 людина і громадянин, точніше їхні конституційні права та свободи; 

 суспільство в цілому, зокрема: його духовні, морально- етичні, 

культурні, історичні, інтелектуальні та матеріальні цінності, інформаційне і 

навколишнє природне середовище і природні ресурси; 

 соціальні спільноти, їх функціональні ролі та чинники розвитку; 

 природа, природне середовище – його безпосередній стан. [7]. 

У сучасному світі вагомими загрозами для внутрішньої безпеки 

держави на фоні інших є тероризм, організована злочинність, політичний 

екстремізм, а також інші кризові явища, які призводять до розриву чи 
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ослаблення суспільних звязків. Водночас всі ці загрози нерідко тісно повязані 

з припливами мігрантів. Особливі виклики і загрози для внутрішньої безпеки 

держави складає нелегальна міграція. З точки зору соціокультурного виміру, 

новоприбулі іммігранти викликають неспокій у суспільстві через культурні 

та релігійні відмінності, зокрема: у традиціях і релігійних практиках, що 

призводить до появи напруженості у відносинах між іммігрантами та 

місцевими громадами. Як наслідок, в країні прийому може порушуватися 

існуюча національна, етнічна, релігійна або демографічна структура 

населення [16]. 

Проблематика міграційних процесів в Україні пов’язана: з одного боку, 

це – легальна трудова міграція, яка є мало чисельною, з іншого – наявність 

некерованої трудової міграції закордон без законних підстав перетину 

кордону та права працювати в країні-реципієнта мігрантів. Визначення 

кількості заробітчан-нелегалів та легалізованих мігрантів досліджується за 

різними методиками соціологічних опитувань та експертними оцінками на 

рівні МЗС, пілотними обстеженнями Міністерства праці та соціальної 

політики, громадських організацій. Але незважаючи на недостовірні 

статистичні дані на сьогодні трудова міграція в Україні є масштабним 

явищем, що заслуговує уваги на національному та міжнародному рівні, 

зокрема з країнами куди мігрують трудові мігранти з України. Внаслідок 

відсутності середовища для розвитку трудового та інтелектуального 

потенціалу багато українців мігрують в інші країні. 

Проте, неконтрольована та нелегальна міграція негативно впливає на 

соціально-економічний розвиток країни. Таким чином, питання регулювання 

міграції завжди хвилювали не тільки вчених, а й громадських діячів, 

представників органів державної влади (зокрема Української державної 

міграційної служби), журналістів. Мінливі соціально-політичні, економічні  

та культурні умови висувають нові вимоги для розгляду міграційних 

процесів, які окрім впливу на вищезазначені аспекти життя, впливають також 

і на демографічну ситуацію в країні. Дослідження питань національної 

безпеки крізь призму міграції вимагає комплексного міждисциплінарного 

розгляду [5]. 

Отже, для забезпечення певного рівня національної безпеки вкрай 

необхідним є регулювання міграційних процесів. 

В Україні міграційні процеси набувають розповсюдженого характеру 

на фоні зростаючого безробіття та економічних, політичних та соціальних 

проблем, що суттєво впливає на демографічний стан, поділ праці та 

національну безпеку країни. Основним завданням має стати  визначення 

стану нормативно-правового середовища, що впливає на міграційні процеси, 
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зокрема трудову міграцію, а також проаналізувати законодавче забезпечення 

міграційних процесів. Сучасні міграційні тенденції в контексті глобалізації 

відносин України з європейськими партнерами стають важливими  

чинниками формування власної національної політики в сфері імміграції та 

національної безпеки. Проблематику міграційного процесу, в основі якої 

лежить масове безробіття, економічні та політичні негаразди, що практично 

унеможливлюють молодь самостійно отримати роботу,  повинно 

розглядатися в контексті нормативно-правового забезпечення положення 

мігрантів за кордоном та їх можливостями повернутися в рідну країну. 

Міграція населення здатна вплинути на будь-який об’єкт національної 

безпеки. Так, наприклад, що стосується зовнішньої трудової міграції, то вона 

здатна вплинути на розвиток суспільство в цілому та на окремого 

громадянина, адже її зростання може сприяти: зменшенню чисельності 

населення, його старіння; зростання навантаження на працездатних 

громадян; депопуляція; погіршення загальних характеристик здоров’я 

населення; зниження загального рівня освіти; втрата найактивнішого 

трудового потенціалу країни, що веде до скорочення сукупної пропозиції 

робочої сили; декваліфікація трудових мігрантів, які здебільшого працюють 

не за спеціальністю за кордоном, тощо [17]. 

Проте, імміграційні процеси, також, можуть створювати загрозу 

національній безпеці, зокрема не тільки кожній окремій людині але й 

розвитку нації, її самобутності, бо на сьогодні, відсутні адекватні механізми 

інтеграції іноземців у різні сфери суспільного життя, зокрема: економічній, 

медичній, освітній, культурній. Недосконалий механізм їх легального 

працевлаштування, тому більша їх частина поповнює ряди нелегальних 

мігрантів, створюючи загрозу економічному розвитку країни, сприяючи 

зменшенню рівня податкових надходжень до бюджетів та розвитку корупції 

в органах державної влади. 

Звертаючи увагу на підвищені потоки трудової міграції в Україні, в 

межах яких відбувається даний процес, що впливає на економічні відносини, 

демографічний стан в країні, настрої в суспільстві. На сьогодні Україна є 

одним з найбільших донорів трудових мігрантів до Європи внаслідок 

політичної та економічної кризи в країні, що вплинуло на міграційний потік 

низкокваліфікованої робочої сили так і кадрів вищої кваліфікації. Основною 

причиною міграції до інших держав стали низькі зарплати та масове 

безробіття, впливаючи на соціальний статус кожного громадянина країни. 

Дослідження має визначити основні напрямки вдосконалення нормативно- 

правового регулювання трудової міграції до інших країн, а також висвітлити 

законодавчу базу країни. 



157  

Питанню побудови правової політики у сфері міграції присвятили свої 

праці ряд науковців. Зокрема, Т. Цуркан у своїх роботах розкрила 

загальнотеоретичні основи міграційно-правової політики сучасної держави, 

визначила її складові, виявила основні фактори, що обумовлюють еволюцію 

міграційно-правової політики сучасної держави, розкрила особливості 

нормативно-правового регулювання міграційних процесів на міжнародному, 

наднаціональному та національному рівнях [15]. 

Учений С. Саїв у своїх роботах провів комплексне дослідження 

проблем адміністративно-правового регулювання міграції та реєстрації 

фізичних осіб. Науковець дослідив систему актів, що утворюють нормативні 

засади регулювання міграційних процесів і реєстрації фізичних осіб, 

визначив проблеми цієї процедури. Крім того, дослідник розглянув питання 

діяльності органів виконавчої влади, під юрисдикцією яких знаходиться 

управління міграційними та реєстраційними процесами, та запропонував 

заходи адміністративного примусу, які застосовуються з метою протидії 

порушенням міграційних і реєстраційних правил [14]. 

Міграційний процес українських громадян закордон має  такі 

характерні особливості [8]. 

– офіційні статистичні дані не є релевантними відносно фактичних 

обсягів зовнішньої трудової міграції до інших країн; 

– внаслідок стихійності міграційних процесів наданням послуг 

займаються посередницькі структури, що не може забезпечити соціальні 

гарантії для трудових мігрантів; 

– неналежне оформлення документів на працевлаштування; 

– порушення прав та свобод трудових мігрантів; 

– захист трудових мігрантів в більшості країн – відсутній. 

В Україні суб’єктами, які здійснюють регулювання міграції, є: органи 

державної влади; органи місцевого самоврядування; неурядові громадські 

організації; міжнародні організації та їх представництва в Україні. 

Одним з ключових органів державної влади є Державна міграційна 

служба України (ДМС України), яка є центральним органом державної 

виконавчої влади. ДМС України реалізує державну політику у сфері міграції, 

включаючи запобігання та протидію нелегальній міграції, громадянства, 

реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством 

категорій мігрантів [6]. 

Вважаємо, що вирішення питань щодо державного регулювання 

міжнародних міграційних процесів в рамках нормативно-правового поля 

України має полягати в такому: 
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1) реструктуризація ієрархічної складової між органами державної 

влади для забезпечення кращої координації дій в імплементації міграційної 

політики, зокрема при взаємодії між різними органами влади за їх рівнем 

приналежності до ієрархії; 

2) внесення поправок та змін до Закону України «Про зовнішню 

трудову міграцію» внаслідок появи нових відносин між трудовими 

мігрантами та працедавцями; 

3) розробка програмного забезпечення для зберігання бази даних про 

міграційні потоки та їх наукове обґрунтування з метою визначення 

соціально-економічного та політичного впливу на країну; 

4) зменшення бюрократичної складової при обслуговуванні 

міграційних процесів; 

5) створення навколишнього середовища для інтелектуальних 

мігрантів з метою підвищення їх потенціалу та подальшого проведення 

досліджень на батьківщині; 

6) жорсткий контроль з боку державних органів влади з 

використанням бюджетних коштів за міграційними процесами з залученням 

громадського сектору; 

7) рееміграція трудових мігрантів, з метою їх адаптації, а також 

залучення їх до економічних процесів країни; знання, які вони здобули за 

кордоном, можуть бути дієвими в економічних процесах національної 

економіки [3]. 

Для України дана проблематика й актуальність є нагальною та 

невідкладною для розгляду внаслідок відсутності контролю за морськими 

водами, як частини тимчасово окупованої території, так і появи нових 

міграційних порушень. Особливість прикордонного контролю потребує 

окремого дослідження, а також фактичної перевірки щодо протидії 

нелегальній міграції на морських кордонах країни. Одним з основних 

документів щодо регулювання морських кордонів України є Конвенції 

Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої 

злочинності. Також від 15 листопада 2000 року прийнято окремий Протокол, 

який регулює аспекти незаконного ввозу мігрантів. Зміст даного протоколу 

включає в себе наступні пункти: 1) міжнародне співробітництво для 

припинення та попередження нелегальної міграції через морські кордони; 2) 

протокол регулює специфіку середовища, де відбувається протизаконна 

діяльність; 3) жорсткий контроль суден, що підпорядковуються свободі 

судноплавства відповідно до міжнародного права і несе прапор іншої 

держави, однак бере участь у незаконному ввозі мігрантів по морю; 4)також  

у даному нормативно-правовому документі містяться зобов’язання кожної з 
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держав учасників таких домовленостей забезпечувати безпеку осіб на борту 

судна та інтереси держави прапора. 

Відповідно до ч. 3 ст. 15 Закону України «Про прикордонний 

контроль» особи, які перетинають державний кордон у  транспортних 

засобах, мають право під час здійснення прикордонного контролю 

залишатися всередині цих засобів. На вимогу уповноважених службових осіб 

Державної прикордонної служби України, органів доходів і зборів або інших 

контрольних служб зазначені особи зобовязані вийти із своїх транспортних 

засобів для проходження відповідного виду контролю. На основі 

вищевикладеного слід сказати, що прикордонний контроль здійснюється на 

основі державного законодавства, а також міжнародного права і має 

ліберальні прояви в умовах проходження державного кордону. Однак 

імплементація заходів забезпечення протидії нелегальній міграції має стояти 

на першому місці. 

Якщо розглядати правовий режим прикордонного контролю наземної 

території, слід надати приклад заяви відносин між Польщею та Україною. 

Трудова міграція українських громадян до республіки Польща набуває 

виняткового значення. В основному українські мігранти імігрують до Польщі 

з економічною та соціальною метою. Міграційні процеси Польської 

Республіки відносно українських громадян представлені дрібними 

підприємцями, тимчасовими трудовими мігрантами, що зайняті на сезонних 

роботах та будівництві та довгостроковими трудовими мігрантами у різних 

сферах господарської діяльності [12]. 

Зростання міграційного процесу, в контексті трудової міграції 

збільшить частину трудового населення вплине на демографічний стан 

країни та знизить соціальну гомогенність внаслідок поновлювані населення 

іммігрантами [3]. 

В питаннях міграційної політики для зниження порушень трудової 

міграції державним органам влади слід запровадити такі заходи [4, c.231- 

232]: 

1) укладання двосторонніх та багатосторонніх договорів між тими 

державами, що є основними реципієнтами трудових мігрантів з України; 

2) визначити основні етапи співробітництва між країною реципієнтом 

та країною донором в питаннях трудової міграції, відносно України та інших 

держав, що взаємопов’язані в цьому питанні; 

3) здійснити уніфікацію стандартів України до стандартів 

Європейського Союзу що регулюють рух робочої сили; 

пришвидшення темпів в процесі імплементації положень Резолюції 

ПАРЄ «Наслідки розширення Європейського Союзу для свободи 
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пересування громадян держав – членів Ради Європи» в межах чинного 

законодавства; 

4) запровадити нові заходи в межах чинного законодавства, для 

запобігання відтоку високоосвічених спеціалістів та надання альтернатив в 

Україні, що виступає наразі як держава-донор; 

5) визначення основних нормативно-правових компонент, що є 

найбільш ефективними в міграційних процесах та диференціювати дані 

компоненти в залежності від їх функціональних особливостей; 

6) вдосконалити та розробити нові підходи, щодо легалізації доходів 

громадян України які здійснюють свою трудову діяльність за кордоном, 

зокрема в питаннях платіжних систем; 

7) уникнення подвійного оподаткування доходів трудових мігрантів. 

Зниження нелегальної зовнішньої трудової міграції з України є одним з 

основних напрямків внесення поправок до чинного законодавства. Основним 

мотиватором для роботодавців за кордоном щодо трудових мігрантів, є їхня 

юридична та соціальна незахищеність, більшість нелегальних мігрантів, що 

мають статус нелегального трудового мігранта змушені працювати на важкій 

та небезпечній роботі з низькими тарифними ставками, а також можуть бути 

звільненими без попередження. 

Трудові мігранти, що прибули з України та мають статус нелегального 

мігранта в багатьох країнах світу змушені працювати продовжений робочий 

день, не мають доступу до медичної допомоги і соціального захисту, 

незахищені від низької оплати праці, професійних травм, хвороб. Це питання 

може вирішувати налагодження зв’язків з країнами реципієнтами трудових 

мігрантів з метою імплементації національних законодавчих норм, а саме 

частиною третьою статті 25 Конституції України [1], що гарантує піклування 

та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами, стаття 8 Закону 

України «Про громадянство України» – вона спроможна забезпечити 

реалізацію конституційних прав громадян України. Однак для українського 

законодавства складністю регулювання трудової міграції є наявність 

міжнародних угод внаслідок чого національне законодавство має бути 

релевантним відносно міжнародних стандартів та прийнятих угод між 

країнами трудового міграційного процесу. Згідно Закону України «Про 

основи національної безпеки України» до статті 7 загрози національним 

інтересам і національній безпеці України, що відносить до основних 

реальних та потенційних загроз національній безпеки України, стабільності в 

суспільстві: нелегальну міграцію і в науково-технологічній сфері: відплив 

учених, фахівців, кваліфікованої робочої сили за межі України [11]. Однак 

слід зауважити, що державні органи влади спираючись на закордонний 
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досвід, мають використовувати практику сусідів партнерів по Європейського 

Союзу для захисту національних інтересів, щоб знизити, а також створити 

певний баланс між еміграцією та імміграцією населення [13]. 

Таким чином, ключовим аспектом в міграційній політиці держави є 

протидія нелегальній міграції з урахуванням характерних особливостей 

міграційних потоків на початковій стадії. Важливим моментом у протидії 

нелегальній міграції є забезпечення правового регулювання на морських, 

сухопутних та авіаділянках державного кордону, завдяки чому можливо 

вплинути на розвиток даної ситуації в бік зменшення. Зокрема, згідно з 

міжнародно-правовим досвідом, реакція на перевезення нелегальних 

мігрантів морським транспортом може нести суттєву небезпеку для життя 

мігрантів. 
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3. Корпоративна соціальна відповідальність в умовах розвитку цифрової 

економіки 

Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) – тема, яка набула 

актуальності починаючи з 1960-х–1970-х рр. Початком цього напрямку в 

вважається вихід у світ монографії Х. Боуена [1]. 

З самого початку ця концепція викликала численні суперечки в 

середовищі економістів, соціологів, філософів, представників інших наук і 

просто людей, які цікавляться подібними питаннями. 

Погляди на дану проблематику дуже суперечливі, починаючи від теорії 

корпоративного егоїзму М. Фрідмана [3], яка визнає єдиний вид 

відповідальності бізнесу – відповідальність перед акціонерами за їх доходи, і 

закінчуючи теорією корпоративного альтруїзму Комітету сприяння 

економічному розвитку, що стоїть на позиціях всеосяжної відповідальності 

компанії перед акціонерами, працівниками та суспільством. 

Зустрічаються помітні розбіжності і в трактуванні терміна. У своїй 

книзі «Бізнес і суспільство» А.Б. Керрол і А.К. Бачхольтц дають одне з 

найбільш широких визначень корпоративної соціальної відповідальності як 

економічних, юридичних, етичних добровільних дій з боку організацій, яких 

від них чекає суспільство в певні моменти часу [2]. При цьому є теоретичні 

концепції КСВ, які розглядають її виключно з позицій зацікавлених сторін 

[4-6] (Freeman, 1984; Freeman, 1999; Freeman, Evan, 1990) або з точки зору 

теорії суспільного договору. 

У будь-якому випадку КСВ передбачає участь компаній на 

добровільній основі сприяти поліпшенню соціуму і навколишнього 

середовища. Розбіжності у відношенні ролі бізнесу в цих питаннях повязані з 

різноманітними соціально-економічними і політекономічними поглядами, 

регіональними особливостями, різними концептуальними рівнями 

осмислення ролі КСВ: є КСВ інструментом в руках компанії або соціальним 

інститутом, або урядовою концепцією і т. п.? 

Хоча розуміння концепції корпоративної соціальної відповідальності 

неоднозначно і за минулий час помітно змінилось, сама проблематика 

залишається важливою і актуальною. Дж. Мун і Д. Фогель зазначають: «В 

силу зростаючого значення КСВ громадська діяльність  залишається 

найбільш важливим засобом, за допомогою якої можна поєднувати інтереси 

приватного бізнесу і широкі соціальні завдання» [7]. 

Концепція КСВ включає такі компоненти, як сприяння виробництву 

якісних товарів; забезпечення найважливіших соціальних гарантій 

працівників, створення робочих місць, виділення коштів на підвищення 
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кваліфікаційного рівня працівників; допомогу установам соціальної сфери; 

захист навколишнього середовища; економія ресурсів; забезпечення 

виконання законодавчих та етичних норм ведення бізнесу, підвищення рівня 

прозорості діяльності; допомога людям з обмеженими можливостями, 

малозабезпеченим та іншим групам населення, які перебувають у складному 

соціально-економічному становищі та ін. 

А. Б. Керрол і А. К. Бачхольтц серед основних завдань КСВ виділяють 

наступні [3]: 

- реформа системи внутрішнього контролю; 

- політика сприяння диверсифікації робочої діяльності та боротьба з 

усіма формами дискримінації; 

- зміна ставлення до працівників з боку компанії, коли працівники 

розглядаються в якості активу, а не витрат; 

- підвищення продуктивності факторів виробництва; 

- використання натуральних видів сировини та напівфабрикатів, 

виробництво чистого з точки зору екології продукту; 

- підтримка працівників, які працюють за контрактом в інших 

країнах. 

В умовах нової економіки у світі відбувається формування сучасного 

інституціонального середовища, яке впливає на реалізацію даних завдань. 

Зазвичай під інституціональним середовищем розуміють сукупність 

інститутів, які чинять помітний вплив на поведінку економічних акторів. 

Сприятливе інституційне середовище має сприяти скороченню 

трансакційних витрат, створення умов для розвитку ділової активності, 

економічного зростання і стабільності. 

Нові технології, що є фундаментом нової економіки, трансформують і 

інституційне середовище, призводять до заміни окремих інститутів і до 

формування нових інститутів. В економічній літературі є два основних 

підходи до розуміння цього явища. 

Досить часто в економічній літературі новою економікою називають 

економіку, представлену новими галузями промисловості. Таке суто галузеве 

визначення використовується, для характеристики динаміки та напряму 

розвитку високотехнологічних секторів економіки. У різних джерелах можна 

знайти різні думки щодо того, які саме галузі включати або не включати до 

складу нової економіки, але в будь-якому випадку нову економіку 

визначають як сукупність високотехнологічних галузей із використанням 

цифрових технологій і протиставляють «старій» економіці. 

Таке трактування нової економіки, зрозуміло, має право на існування, 

але тоді термін можна застосовувати до кожної наступної технологічної 
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хвилі. На зміну кожній «старій» економіці буде приходити «нова» з новими 

галузями і новими технологіями. 

З точки зору іншого підходу нова економіка – це таке середовище, в 

якій інноваційні зміни призводять до принципової модифікації поведінки 

економічних суєктів, формування нової інституціональної середовища 

бізнесу. 

Особливу увагу у цій зміні відіграє цифровізація, яка є інструментом 

економічного зростання шляхом підвищення ефективності, продуктивності 

та конкурентоздатності. Ефективне використання інструментів цифрової 

економіки є засобом забезпечення інформаційної безпеки та стабільності. 

Сумарний капітал компаній Google, Apple, Facebook та Amazon нині 

вже перевищив ВВП деяких країн Євросоюзу, таких як, приміром, Іспанія, а 

темпи зростання цих компаній вражають. Тому країни світу починають 

замислюватися, як будувати відносини з такими компаніями, що стають 

потужнішими гравцями на світовій арені. Виникнення таких умов у світовій 

економіці свідчить про формування третьої хвилі глобалізації – цифрової, 

коли малий та середній бізнес визначає умови світового розвитку. «Цифрова 

економіка», «digital-економіка, «економіка на вимогу» (on-demand economy), 

«GAFAноміка» – такими термінами описують сучасні тренди розвитку 

економіко-інформаційних відносин. В загальному вигляді всі ці терміни 

описують вид економіки, де основними засобами виробництва виступають 

цифрові дані – числові та текстові. На практиці цифрова економіка 

проявляється насамперед як економіка, орієнтована на споживача (on-demand 

economy), тобто можливість держави надавати різного роду послуги. 

Зокрема, це отримання громадянами довідок, запитів, заяв, відповідей на 

запити в електронному вигляді, навіть не виходячи з дому, електронні 

платежі тощо. Крім того, це ринок миттєвих замовлень та необмеженого 

вибору товарів і послуг через використання онлайн-магазинів, інтернет- 

банкінгу, месенджерів чи інші соціальні мережі. Діджиталізація економіки 

відбувається як через цифрові реформи у сферах суспільного життя – освіті, 

медицині, публічному управлінні, так і безпосередньо в бізнесі [9]. 

Все це висуває нові вимоги до діяльності людини і підприємства. 

Про помітну зміну поведінки споживачів під впливом нових технологій 

свідчать наступні спостереження: 

Тенденція до більш раціональної поведінки споживачів. У руслі 

класичної теорії споживчого вибору споживач завжди націлений на 

максимізацію корисності. Нові технології забезпечують споживачеві 

колосальний доступ до інформаційних ресурсів, якого у нього не було 

раніше, тому максимізація корисності може здійснюватися на більш 
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високому рівні. Ринок сильніше орієнтований на споживача, а політика 

компаній більшою мірою орієнтована на потреби клієнта. Підвищена 

інформованість дозволяє споживачеві приймати гнучкі і відповідні ситуації 

рішення, сама ж поведінка споживачів більше схоже на описане в 

ортодоксальній моделі «homo economicus» з її необмеженими когнітивними 

можливостями. Правда, є і протилежна думка, яка полягає в тому, що 

сьогодні поведінка індивідів просто неможливо пояснити в рамках 

стандартної поведінкової моделі «homo economicus». У людини крім 

матеріальних потреб, задоволенню яких присвячена вся діяльність індивіда в 

рамках моделі «homo economicus», стає все більше інших, не завжди в 

чистому вигляді матеріальних, духовних потреб, формується нова модель 

людини, більшою мірою властива постіндустріальному суспільству. 

1. Знання стають найважливішим економічним ресурсом, при цьому 

під знанням розуміється засвоєна інформація, яка знайшла застосування. 

Економічна діяльність, яка раніше базувалася на обмеженості ресурсів, 

поступається місце діяльності, що базується на достатку інформації та 

способів її трансляції між індивідами. Для споживача в цій ситуації 

значущим стає не просто отримати якусь інформацію, а вміння з величезного 

обсягу інформації відбирати найбільш істотну. Таке розмаїття інформації, 

притаманне економіці в умовах нових технологій, формує неоднозначну 

ситуацію для споживача, що здійснює вибір. Тепер споживачу доступна 

інформація в набагато більшому обсязі, ніж це було раніше, а це збільшує 

ймовірність виявлення тієї інформації, яка для нього найбільш значуща. Але 

такий великий обсяг інформації ускладнює процес пошуку і відбору 

інформації. Для полегшення вибору в умовах надлишку інформації споживач 

починає орієнтуватися не стільки на окремі блага, скільки на групи благ, які 

мають важливими для нього загальними ознаками. Отже, для споживача 

набагато більшого значення набувають ринкові сигнали. Продавцям 

необхідно грамотно формувати повідомлення про характеристики своїх 

товарів і послуг, які вони пропонують потенційним покупцям. 

2. Зниження значення гравітаційної моделі. Кількість споживачів, які 

роблять закупівлі, перебуваючи на великій відстані від точок виробництва 

товарів, виявляється вище того, яке можна було б припустити, виходячи з 

висновків цієї моделі. Падає значення дистанційної еластичності. А 

найважливішим фактором при визначення числа учасників угоди стають 

витрати прийняття рішень. 

На тлі нових глобалізаційних викликів, посилення конкуренції і впливу 

великих транснаціональних компаній, загострення соціальних та екологічних 

проблем темі корпоративної соціальної відповідальності як одного з 
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визначальних чинників конкурентоспроможності сучасного підприємства 

приділяється все більше уваги. Міжнародний вектор цифровизації 

державного управління та бізнес-процесів сучасних компаній тільки посилює 

значущість програм корпоративної соціальної відповідальності. Провідні 

дослідження показують, що розуміння головних принципів корпоративної 

соціальної відповідальності підприємств і розбудова моделей її подальшого 

ефективного розвитку здатне спричинити позитивний вплив на формування 

стійкої конкурентної переваги підприємств усіх галузей. Посилення 

ефективної взаємодії різних соціальних груп завдяки реалізації програм 

корпоративної соціальної відповідальності відіграє у сучасних умовах 

найважливішу роль. По-перше, ці програми посилюють корпоративне 

громадянство; по-друге – удосконалюють економічні моделі корпоративного 

інноваційного розвитку підприємств; по-третє – підвищують ефективність 

соціального управління на підприємствах; по-четверте - упереджують 

соціальні конфлікти та зміцнюють соціальну стабільність у суспільстві в 

цілому [8]. 

У новій цифровій економіці змінюється поведінка підприємця – воно в 

більшій мірі носить інноваційний характер. Формується модель підприємця- 

інноватора, діяльність якого характеризується прагненням до присвоєння 

інноваційної ренти, а отже, схильністю до інновацій та повязаних з ними 

ризиками. 

Підприємство в умовах нової економіки володіє новими можливостями 

в області корпоративної соціальної відповідальності, які дозволяють йому 

задовольняти нові вимоги в даній сфері. Завдання КСВ в цих умовах можуть 

бути реалізовані більш ефективно і в принципово нових формах. 

Так, наприклад, завдання сприяння диверсифікації робочої діяльності, 

працевлаштування, протидії дискримінації можуть вирішуватися набагато 

ефективніше. 

В цілому можна виділити три головні тенденції на ринку праці, 

сформувалися під впливом поширення нових технологій: 

- залучення більшої кількості працівників в інформаційну сферу; 

- збільшення обсягу інвестування в трудові ресурси; 

- більш високий рівень вимог до підготовки та навчання працівників. 

Розглянемо докладніше ці три тенденції. Зараз спостерігається процес 

появи та розвитку нових професій. Наприклад, зявилися такі професії, як 

дизайн-менеджер, менеджер по електронній торгівлі і багато інших. 

Знижується потреба в традиційних посередницьких послугах, але 

збільшується потреба в посередницьких послугах, спрямованих на надання 
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покупцю допомоги у пошуку необхідного товару у величезному потоці 

інформації. 

Динамічно збільшується дистанційна зайнятість, що активно 

використовується багатьма підприємцями. Така форма зайнятості має ряд 

переваг. Вона істотно знижує залежність зайнятості від географічного 

розташування працівника, розвантажує транспортні потоки, допомагає 

помякшити проблему працевлаштування людей з обмеженими 

можливостями, дає можливість батькам, які мають маленьких дітей, більший 

час залишатися вдома. 

Збільшення складності виконуваних операцій змінює вимоги, що 

висуваються до найманих працівників: необхідна висока ступінь 

адаптованості до змін, що відбуваються, отже, потрібно більш інтенсивне 

навчання, яке б полегшило працівнику перехід з одного виду діяльності на 

інший, що неминуче в мінливому соціально-економічному  просторі. 

Сьогодні різко збільшилася потреба в працівниках з різноплановими 

знаннями і вміннями. Відмова від виробництва, що вимагає від працівників 

однакових навичок, сприяє дестандартизації робочих місць – збільшення 

різноманітних професій у структурі робочої сили. 

Використання компютеру і доступу в Інтернет на своєму робочому 

місці стали невід’ємною частиною майже кожного робочого місця. Все це 

тягне за собою зміни соціального  характеру.  Наприклад, відбуваються 

сприятливі гендерні процеси – вирівнюються доходи працюючих чоловіків і 

жінок.  Це також  багато в  чому  повязано з  розвитком інформаційних 

технологій. В результаті скорочення робочих місць у традиційних галузях 

виробництва, де завжди домінували чоловіки, жінки починають виявлятися в 

менш дискримінованому становищі по відношенню до чоловічого населення. 

Цифровізація  сприяє зниженню ступеня диверсифікації заробітної  плати в 

тих галузях, де вони знаходять застосування. Це пояснюється як 

зменшенням відмінностей у продуктивності праці працівників завдяки їх 

технологічної озброєності, так і більшою  стандартизацією характеру 

функцій, які виконуються. 

Ринок праці на світовому рівні стає більш гомогенним. В умовах 

глобалізації поширюються багатонаціональні компанії, а поширення 

багатонаціональних компаній вимагає застосовувати єдині стандарти на 

ринку праці та підготовки таких фахівців, які б відповідали цим стандартам. 

Значно розширюються інформаційні можливості топ-менеджменту. 

Нові технології збільшують масштаби діяльності та можливості моніторингу 

для людини, яка приймає рішення, що підвищує продуктивність праці топ- 

менеджера. Управління персоналом із застосуванням цифрових технологій 
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підвищує цінність менеджера і його роботи, а цінність компанії, природно, 

крім інших факторів, залежить і від якості менеджменту, який знаходиться на 

чолі компанії. 

Тим не менш вплив нових технологій на ринок праці не можна 

розглядати однобічно оптимістично. Віддаленість працівника від місця його 

основної діяльності у разі дистанційної зайнятості породжує проблему 

відчуженості від результату праці, втрату спільної колективної мети. 

Зберігається конкуренція між дистанційною та звичайної формами 

зайнятості. Стандартизація робочих місць – неминучий у багатьох галузях, 

але не завжди позитивний процес. Традиції, географічна специфіка 

виробництва, – все це втрачається або примітивізується в процесі уніфікації 

необхідних функцій. 

Сама диверсифікація може носити різний характер. Зазвичай 

розглядають дві моделі ринку праці: модель економіки послуг (США, 

Канада), якій притаманне розширення сфери послуг і витіснення  

промислової зайнятості, та індустріальну модель (Німеччина), якій 

притаманне не настільки сильне витіснення промислової зайнятості та 

збереження високої частки виробничих послуг навіть порівняно з 

фінансовими. Тобто можна говорити про формування різноманітних типів 

суспільства, які передбачають різні варіанти диверсифікації ринку праці. 

Крім впливу на форми КСВ через ринок праці і зайнятість є й інші 

завдання, вирішення яких в новій цифровій економіці може помітно 

модифікуватися. Інтернет має велике значення для підприємств: спочатку 

підприємство використовує вихід в Інтернет просто як ще один 

маркетинговий канал, потім за допомогою Інтернету звязуються різні 

господарські одиниці підприємства, нарешті, трансформується само 

підприємство, і багато бізнес-процесів повністю автоматизуються. Сьогодні 

широко поширене поняття інформаційної прибутковості підприємства, яке 

означає здатність підприємства оптимально застосовувати інформацію для 

ефективного досягнення своїх стратегічних цілей і завдань. 

Нові можливості допомагають фірмі вирішувати завдання КСВ через 

сприяння більш ефективному вирішенню такого завдання, як удосконалення 

системи внутрішнього контролю. Під впливом інформаційних технологій 

взаємодії всередині компанії і взаємодії з іншими компаніями стають більш 

мобільними і дешевими. Відбувається скорочення трансакцій усередині 

компанії: використовуються більш гнучкі форми управління і організації 

виробництва, швидше йде рух фінансових коштів, підвищується 

продуктивність праці. Змінюється поведінка підприємства в етичному 

відношенні: складність здійснення прямого адміністрування змушує шукати 
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нові форми заохочення співробітників, які спираються на посилення 

внутрішньої мотивації. Змінюється і стиль спілкування компанії зі своїми 

клієнтами: це спілкування стає більш гнучким, виборчим, орієнтованим на 

конкретні потреби кожного клієнта. 

Вирішується ще одне важливе завдання КСВ – в умовах активного 

використання нових технологій фірми досягають більшою мірою прозорості 

своєї роботи. Те, що робить кожен співробітник компанії, тепер більш 

очевидно всім іншим. Більш прозорим стає і ціноутворення в компанії. 

Інтернет сприяє стандартизації. Це стосується як стандартів в галузі 

програмного забезпечення, так і стандартів в області правил поведінки в 

Мережі. А стандартизація, в свою чергу, допомагає більш швидко і гнучко 

вирішувати багато завдань підприємства, в тому числі в сфері КСВ. 

Нарешті, сучасні технології дозволяють на більш високому рівні 

вирішувати інформаційні завдання. Наприклад, надавати інформаційну 

допомогу місцевим установам соціальної сфери, активніше просувати ідею 

спонсорства через інформаційні канали. 

Бурхливий розвиток і поширення інформаційних технологій істотно 

впливає на діяльність компанії в такий значущій сфері, як КСВ. Хоча цей 

вплив не можна назвати однозначно позитивним і складно піддати кількісній 

оцінці, неможливо заперечувати той факт, що воно неминуче і в подальшому 

буде посилюватися. 
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4. Сучасний стан державного регулювання освітньої сфери в Україні. 

На сучасному етапі в Україні виникла велика необхідність 

реформування освіти та введення сучасних шляхів впливу державного 

регулювання на освітні процеси. Розвиток освіти в Україні має відбуватися 

виключно в інноваційному напрямку, враховуючи процес децентралізації 

влади в Україні, який наразі активно триває. [1] 

Принципи децентралізації в управлінні освітою базується на: 

фінансових мотивах (центральний уряд фінансує вимоги сфери освіти не в 

повному обсязі); мотивах ефективності (надання змоги прийняття окремих 

рішень на місцевому рівні зменшує витрати для досягнення результатів); 

політичних мотивах (використання для збільшення у прийнятті рішень ролі 

громадськості, так саме, як у більшості країн). На наш погляд, фінансовий 

аспект децентралізації освітньої системи в Україні є основним, адже далеко 

не всі громади наразі є спроможними. [8] 

Державне регулювання освітньої системи України, на наш погляд, 

розпочинається із закріпленням у конституції України прав громадян на 

освіту. Так, у статті 53 Конституції України зазначено: "Кожен має право на 

освіту. Повна загальна середня освіта є обов'язковою. Держава забезпечує 

доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, 



172  

Районний Регіональний Національний 

професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних 

закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, 

професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; 

надання державних стипендій та пільг учням і студентам. Громадяни мають 

право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних 

навчальних закладах на конкурсній основі." [7] 

Головним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки є 

Міністерство освіти і науки України (далі МОН), діяльність якого керується 

Кабінетом Міністрів України. До головних місій міністерства належить 

забезпечення розробки і реалізації державної політики у таких сферах: освіта 

і наука, наукова, науково-технічна та інноваційна діяльності, трансфер 

технологій. Українська система управління освітою має конкретно визначену 

структуру. У сфері освіти на даний час існує три рівні державного 

управління: національний, регіональний та районний (рис. 1). 
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Рис. 1 – Рівні державного управління освітою [10] 

Розробка та впровадження національної стратегії розвитку освіти 

залежить від держави. Згідно 11 статті закону України "Про освіту " МОН 

України на центральному рівні є органом державної виконавчої влади, який 

здійснює керівництво у сфері освіти. 

Першою ціллю МОН освіти на 2020-2024 роки є доступ кожної дитини 

до якісної дошкільної освіти. Серед показників ефективності визначеної 

стратегічної мети МОН вказує: 
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1. Зростання щорічного показника охоплення дітей 3-5 років 

дошкільною освітою у міській та сільській місцевості. 

2. Зростання частки 5-6 (7)-річних дітей, які здобувають дошкільну 

освіту в закладах дошкільної освіти. 

3. Оцінка якості дошкільної освіти за шкалами дослідження ECERS 

(Early Childhood Environment Rating Scale). 

У визначеній стратегії розвитку освіти вказується, що МОН передбачає 

охоплення 95% дітей від 4 до 6 років дошкільною освітою, для чого 

передбачається стимулювання розвитку мережі дошкільних закладів освіту, у 

тому числі приватних. На наш погляд, цей крок є необхідним, адже зараз не 

всі діти, особливо жителі сільської місцевості, мають доступ до дошкільної 

освіти, а особливо якісної дошкільної освіти. Так, у багатьох селах, дитячі 

садки закриті з економічних міркувань, подекуди не вистачає фахівців з 

дошкільного виховання. 

Крім того, акцент у цій стратегічній меті робиться на якість освіти 

дітей у дитячих садках, для чого вже з 2021 року щонайменше 10% 

педагогічних працівників закладів дошкільної освіти підвищуватимуть 

професійну кваліфікацію за новими програмами. При цьому планується 

підвищення соціального статусу педагогів у дошкільних  закладах, 

досягаючи рівня заробітної плати не менше 4 прожиткових мінімумів. 

Вважаємо, що саме така матеріальна мотивація дозволить якісно оновити 

склад дошкільних вихователів у нашій державі. 

Другою стратегічною ціллю МОН є самодостатність, творчість та 

креативність випускників шкіл, які мають ґрунтовні знання та володіють 

компетентностями, що потрібні у сучасному світі. [10] 

Серед показників ефективності визначеної стратегічної мети МОН 

вказує: 

1. Місце України у міжнародному дослідженні якості освіти PISA. 

Покращення результатів з читацької, математичної, природничо-наукової 

грамотності. 

2. Зменшення різниці у навчальних досягненнях випускників шкіл у 

сільській та міській місцевості за рахунок підвищення якості навчання у 

сільській місцевості. 

3. Рівень вмотивованості учнів у навчанні. 

МОН України буде продовжувати втілювати програму «Нова 

українська школа» на засадах дитиноцентризму, педагогіки партнерства, 

компетентнісно орієнтованого навчання. Щоб її випускники були 

самодостатніми, творчими та креативними особистостями, які мають 

ґрунтовні знання та володіють компетентностями, що потрібні у сучасному 
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світі. В кожній школі планується створити безпечне, комфортне, сучасне та 

інклюзивне освітнє середовище, що стимулюватиме учнів до навчання. [10] 

Планується розробка нових сучасні державних стандартів та освітніх 

програм базової та старшої школи. Система професійної орієнтації у школі 

допоможе кожному учню та учениці зробити правильний вибір подальшої 

освітньої чи професійної траєкторії. 

Раніше нами було встановлено, що ситуація з наповненістю шкіл 

відрізнялася і відрізняється у містах та селах. У великих містах, школи стали 

переповненими і брак місць створив попит на відкриття нових закладів. 

Натомість у малих містах та селах, із яких емігрувала більша частина молоді, 

школи спорожніли. Так, у 2013 році середня кількість учнів у сільських 

школах становила 107, у міських школах - 427. Ситуація була гіршою для 

маленьких міст та селищ, оскільки сільські учні мали нижчі бали ЗНО - це 

пояснюється як соціально-економічним статусом мешканців сіл, так і 

нижчою якістю освіти в сільських школах. У селах бракує молодих 

спеціалістів, включаючи вчителів. Як наслідок, сільським школам важко 

заповнити вакансії, і в багатьох випадках учитель змушений викладати 

предмети поза його спеціалізацією. [3] 

У МОН зазначають, що задля рівного доступу до якісної шкільної 

освіти створимо умови для такої мережі шкіл, що буде спроможна надавати 

якісну шкільну освіту усім дітям незалежно від місця їхнього проживання. 

Кожна об’єднана територіальна громада матиме опорну школу із 

забезпеченим підвезенням учнів до неї. 

Опорні школи - це заклади загальної середньої освіти, які мають вищий 

юридичний статус і більше повноважень, ніж звичайні школи. В опорних 

школах, як правило, навчається понад 200 учнів, вони оснащені сучасним 

обладнанням для вивчення різних предметів і мають кваліфікованих учителів 

з цих предметів. Ці заклади відвідують учні середньої та старшої школи, тоді 

як учні початкових класів зазвичай продовжують навчатись у ближчих 

маленьких школах.[6] 

Створення опорних шкіл є не зовсім простим питанням, адже воно 

передбачає пониження ступеня школи або взагалі її закриття, що в свою 

чергу, призводить до скорочення штату. Проте, вважаємо, що цей крок є 

вкрай необхідним з багатьох вагомих причин. По-перше, у малокомплектних 

школах один вчитель викладає кілька предметів, що позначається на якості 

знань школярів та майбутніх абітурієнтів. В багатьох селах, які найбільше 

постраждали від скорочення населення та переїзду молоді в міста, школи 

спорожніли до тієї міри, що не кожен клас мав хоча б 5 учнів. 

https://cedos.org.ua/uk/osvita/sotsialno-ekonomichni-faktory-u-nerivnosti-rezultativ-navchannia-u-serednii-shkoli
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Відомо, що сільські учні вже кілька років поспіль, мають нижчі бали 

ЗНО - це пояснюється як соціально-економічним статусом мешканців сіл, так 

і нижчою якістю освіти в сільських школах [6]. По-друге, вартість навчання 

одного учня у малокомплектних школах досягає 45 тис. грн. на рік, тоді як у 

школах з нормальною кількістю учнів ця сума не перевищує 15 тис. грн. 

Зрозумілим є той факт, що ідея створення опорних шкіл обурює 

сільських вчителів, деякі з яких втратять робочі місця, проте  така 

оптимізація в умовах дефіциту бюджету та в умовах низької якості знань 

учнів маленьких шкіл є необхідною. Саме створення відремонтованих та 

обладнаних опорних шкіл, куди за рахунок коштів ОТГ, довозять дітей з 

найближчих населених пунктів – є пріоритетним напрямком державного 

регулювання освіти в умовах децентралізації. Останні кілька років усі 

основні інвестиції в інфраструктуру шкіл пріоритетно спрямовуються саме  

на опорні школи. 

Державне регулювання діяльності опорних шкіл здійснюється за 

допомогою правових методів державного регулювання, а саме ряду 

нормативно-правових актів. Пропонуємо розглянути кожен з них детально. 

Головним нормативно-правовим актом, що врегульовує питання 

створення представницьким органом місцевого самоврядування об’єднаних 

територіальних громад, районними радами опорних закладів та їх філій є 

Положення про освітній округ, затверджене постановою Кабінету міністрів 

України від 27 серпня 2010 року №777 (в редакції постанови Кабінету 

міністрів України від 20 січня 2016 року № 79). Так,підготовка до ухвалення 

рішення про створення опорного закладу здійснюється на основі п.5 даного 

Положення. У пункті 6 визначеного положення закріплено правила 

затвердження умов та проведення конкурсу засновником для визначення 

опорного закладу серед підпорядкованих йому загальноосвітніх навчальних 

закладів. Ухвалення рішення про створення опорного закладу відбувається на 

засадах Положення, закріплених у пункті 7, у порядку, визначеному Законом 

України «Про місцеве самоврядування». 

Державна реєстрація опорної школи, як юридичної особи проводиться 

відповідно до вимог закону України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань». 

19 квітня 2017 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову про 

філії опорних шкіл, які можуть виконувати функції не лише початкової 

школи, а й дитячих садків. Зокрема, філіями опорних шкіл відтепер можуть 

бути навчально-виховні комплекси – заклади, що об’єднують початкову 

школу та дитячий садок. На наш погляд, цей нормативно-правовий акт є  

дуже важливим в оптимізації діяльності опорних шкіл, зокрема, в оптимізації 

https://cedos.org.ua/uk/osvita/sotsialno-ekonomichni-faktory-u-nerivnosti-rezultativ-navchannia-u-serednii-shkoli
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/777-2010-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/777-2010-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/755-15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/755-15


176  

використання шкільних приміщень. Дуже часто філіями опорних  шкіл 

стають ті заклади освіти, у яких було понижено ступінь після створення 

опорної школи, наприклад замість початковою, базовою та середньою 

залишається тільки початкова. Тому, у таких закладах є вільні приміщення, 

де за вищевказаною постановою можна відкрити повноцінний дитячий садок, 

тобто утворити у філіяї повноцінний НВК. 

Кількість учнів опорного закладу (без урахування учнів (вихованців) 

філій), як правило, становить не менше 200 осіб, Частина друга статті 14 

Закону України «Про загальну середню освіту» визначає кількість учнів у 

класах опорної школи. У загальноосвітніх навчальних закладах, 

розташованих у селах, селищах, кількість учнів у класах визначається 

демографічною ситуацією, але повинна становити не менше п'яти осіб. 

Відповідно до пунктів 2 та 7 Положення про освітній округ, 

засновниками (співзасновниками) опорного закладу, його філій можуть бути 

представницькі органи місцевого самоврядування об’єднаних територіальних 

громад, районні ради. 

Відповідно до пункту 106 «Положення про загальноосвітній 

навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету міністрів України 

від 27 серпня 2010 р. №778, за рішенням засновника (власника) закладу 

бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через 

централізовану бухгалтерію. 

Щодо прямих методів державного регулювання функціонування 

опорних шкіл, то слід звернути увагу на освітні субвенції, які надаються 

місцевим бюджетам з метою фінансового забезпечення реалізації 

делегованих органам місцевого самоврядування повноважень у сфері освіти. 

Формулу розподілу освітньої субвенції затверджено постановою Кабінету 

міністрів України від 27 грудня 2017 р. №1088 із змінами, внесеними згідно з 

Постановою КМ № 65 від 06.02.2019.Статтею 95 Бюджетного кодексу 

України передбачено запровадження коригуючих коефіцієнтів, які 

затверджені згаданою Формулою [8]. 

Особливості функціонування загальноосвітніх  навчальних  закладів, 

що знаходяться в сільській місцевості міст обласного значення, районів і 

об’єднань територіальних громад та денних малокомплектних 

загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих 

малофункціональних містах (без урахування закладів гірської місцевості) 

враховані шляхом застосування коефіцієнтів приведеної кількості учнів 

денних загальноосвітніх шкіл сільської місцевості до кількості учнів усіх 

загальноосвітніх шкіл України. Зазначені коефіцієнти приведення визначені 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/651-14/paran114#n114
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/114-2017-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/114-2017-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/65-2019-%D0%BF#n2
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за 5 групами. Критерієм розподілу за групами є середня наповнюваність 

класів ікласів-комплектів. 

Незважаючи на окремі недоліки створення опорних шкіл в умовах 

децентралізації, їх створення є необхідним, адже їх створення та 

функціонування значно скорочує видатки на освіту одного школяра, що 

пов’язано з тим, що такі школи є повнокомплектними. Крім того, завдяки 

кращому кадровому забезпеченню, у таких школах учні отримують вищий 

рівень знань. Усі основні інвестиції в інфраструктуру шкіл зараз пріоритетно 

спрямовуються саме на опорні школи, що робить кращим їх матеріально- 

технічне забезпечення. В умовах децентралізації діяльність опорних шкіл 

знаходиться у відомстві відділів освіти ОТГ. Поряд з цим, роль держави, в 

особі Міністерства освіти і науки України, у регулюванні створення та 

функціонування опорних шкіл залишається дуже значною, основними 

методами державного регулювання є правові, які полягають у наданні 

нормативно-правової бази для створення і функціонування опорних шкіл, та 

прямі, що пов’язані з наданням та розподілом освітніх субвенцій. На наш 

погляд, держава має сприяти створенню опорних шкіл по всій території 

України, проте у деяких областях створення таких шкіл йде дуже повільними 

темпами. Вважаємо, що державна політика має бути націлена на сприяння 

об’єднання громад, створення спроможних ОТГ, які в свою чергу 

відповідатимуть за створення опорних шкіл. 

Розглянемо процес реформування освітньої мережі на прикладі 

Приазовської селищної ОТГ. Приазовська селищна об’єднана територіальна 

громада Приазовського району Запорізької області утворена шляхом 

добровільного об’єднання територіальних громад селища міського типу 

Приазовське, сіл Новоіванівка, Гамівка, Таврійське, Білорічанське, Вишневе 

Приазовської селищної ради Приазовського району Запорізької області, сіл 

Шевченка, Петрівка Шевченківської сільської ради Приазовського району 

Запорізької області, добровільного приєднання села Володимирівка 

Володимирівської сільської ради Приазовського району, Запорізької 

області[6]. Адміністративним центром громади є селище міського типу 

Приазовське Приазовського району Запорізької області, в якому розміщені її 

органи місцевого самоврядування. 

У галузі освіти перед Приазовською ОТГ постала основна проблема, а 

саме невідповідність наявної освітньої мережі сучасним реаліям. Існуюча на 

момент створення громади мережа закладів освіти, сформувалась у 80-ті 

роки минулого сторіччя і зовсім не відповідала сучасній кількості населення 

у громаді, що призвело до фінансової неспроможності громади вирішувати 

інші нагальні проблеми та розвиватися. Тому поряд з процесом 
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децентралізації, було розпочато процес створення опорних шкіл. Так 

відбулося створення опорного навчального закладу Приазовська 

спеціалізована школа I-IIIст. «Азимут» [16]. 

Так як освітня сфера є найбільш витратною в бюджеті ОТГ, органом 

управління освітою було проведено статистичне дослідження, зокрема, 

анкетування, за наступними показниками: демографічна ситуація; якість 

надання освітніх послуг; кадрове забезпечення; фінансування галузі; 

матеріально-технічна база; енергоефективність будівель; приміщення 

закладів загальної середньої освіти; дисбаланс витрат на освіту 1 учня в 

школах ОТГ; забезпечення шкільними автобусами. 

Наявність таких факторів, як негативний соціальний вплив через втрату 

робочих місць певною кількістю працівників оптимізованих шкіл і, внаслідок 

цього, іміджеві втрати керівництва новоствореної громади, значно 

ускладнювали процес реформування освітньої мережі. 

Та все ж депутатський корпус, батьківська та педагогічна  

громадськість Приазовської ОТГ дійшли висновку: 

- існуюча освітня мережа є неефективною через малокомплектність 

класів, застарілі методи навчання та низьку енергоефективність будівель; 

- вартість навчання (витрат бюджетних коштів) на одного учня на рік 

в малокомплектних школах в 3 рази вища за такі самі витрати у опорному 

закладі; 

- показники успішності навчання учнів в малокомплектних школах 

нижчі, ніж в опорній школі; 

- допомога держави у матеріально-технічне забезпеченні шкіл з 

повнокомплектними класами краще, ніж в школах з невеликою кількістю 

учнів; 

- в школах з малокомплектними класами вчителі вимушені викладати 

предмети не за фахом, що негативно впливає на якість знань. 

Таким чином, було підтримано рішення про прийняття у власність 

Приазовської селищної ради опорної школи та реорганізацію 

малокомплектних шкіл громади Гамівського та Шевченківського навчально- 

виховних комплексів I-III ст. школи I ступеня з підвезенням учнів 5-11 класів 

до опорної школи [11,12]. 

Галузь освіти в новоствореній ОТГ також отримала нову схему 

функціонування. Структура змогла задовольнити нові потреби у змінах, 

потребу у навчальних місцях. Більш того, система, яка зв’язана з формою 

ОТГ — також відповідає потребам децентралізації. 
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Рис. 2 – Структура освітньої мережі Приазовської ОТГ Побудовано 

автором на основі [16] 

Через складну демографічну ситуацію та глобалізацію наразі в 

сільській місцевості діє багато шкіл із малою наповнюваністю, які не можуть 

забезпечити належної якості навчання. Тому такі малокомплектні школи 

мають можливість стати філією опорної школи[11]. 

Третя стратегічна ціль розвитку освіти в Україні на період 2020-2024 

років полягає у тому, що випускники шкіл мають широкий вибір закладів для 

здобуття якісної професійної освіти з подальшим працевлаштуванням. Для 

цього планується створити умови для розвитку ефективної мережі закладів 

професійної (професійно-технічної та фахової передвищої) освіти, 

підтримуючи об’єктивно найкращі з них, а також створення позитивного 

іміджу професійної освіти. 

Цей крок, на наш погляд, також є цілком обґрунтованим, адже 

величезна кількість випускників шкіл бажають мати вищу освіту і це є 

питанням престижу для багатьох українських сімей. При цьому, багато 

затребуваних на ринку праці професійних спеціальностей, залишаються без 

уваги.Випускники шкіл, часто під впливом саме цього стереотипу, не 

розглядають професійну освіту як набагато перспективніший для себе 

освітній та подальший професійний шлях, незважаючи на те, що заробітна 

плата працівників робітничих професій є подекуди значно вищою, ніж 

середня на ринку праці. 
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Четверта стратегічна ціль полягає у тому, щоб випускники закладів 

вищої освіти були конкурентоспроможними фахівцями на ринку праці. Серед 

показників ефективності визначеної стратегічної мети МОН вказує: 

1. Відсоток випускників закладів вищої освіти, зайнятих на позиціях 

чи у сферах, що вимагають вищої освіти. 

2. Величина різниці між оплатою праці осіб з вищою освітою різних 

рівнів та осіб, які не мають вищої освіти. 

3. За результатами національних опитувань роботодавців 

щонайменше 25% респондентів повністю або переважно позитивно 

оцінюють якість вищої освіти в Україні. 

Для досягнення цієї мети, державне регулювання вищої освіти буде 

спрямоване на створення умов, за яких студенти отримують високу якість 

освіти, що дасть їм достатні сучасні знання та навички для подальшої 

успішної професійної кар’єри висококваліфікованого фахівця. Для цього  

буде змінимо систему фінансування. Публічні кошти отримають ті 

провайдери вищої освіти, які мають кращі результати освітньої та наукової 

діяльності та створюють кращі життєві перспективи для майбутніх 

випускників. 

В сучасних умовах розвитку суспільства дуже необхідним є 

переорієнтування системи і науки на потреби людини. Стратегічні цілі, які 

було проаналізовано у даному науковому дослідженні, це підтверджують. 

Реформи, які планує здійснити МОН України у найближчі 5 років, основані 

на      принципах      «людино    центризму»     - «дитино центризму», 

«студентоцентризму», тобто в центрі перевтілень стоять потреби 

окремої людини,Освіта має забезпечувати перспективні й поточні освітні 

потреби людини, суспільства і народного господарства. 

Основним завданням державного регулювання на ринковому просторі 

послуг освіти є створення необхідних умов задля діяльності вищих 

навчальних закладів, котрі як раз і надають послуги освіти. Багато хто із 

експертів області управління та  освіти, практики і теоретики констатують, 

що системні підходи до управління освітою на теперішній час не 

відповідають вимогам сьогодення. 

Становище державного регулювання ринку надання послуг вищої 

освіти характеризується наявністю наступних проблемних аспектів: 

порушення демократичних та колегіальних принципів, щодо прийняття 

стратегічних рішень на ринку послуг освіти; високий рівень бюрократизації; 

перетворення вищої освіти на бізнес; невідповідність навчального та 

виховного процесу у навчальних закладах із потребами розвитку народного 

господарства[5]. 
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Дуже швидкі темпи розвитку комунікаційних і інформаційних 

технологій вимагають належних швидких змін від основоположних 

соціальних інститутів суспільства в цілому та державного управління 

зокрема. Бо державне управління має встигати за змінами, відповідати 

сучасному ритму життя. Кардинальну перебудову форм і методів державного 

управління й їх модернізацію обумовлюють інформаційні процеси сучасного 

суспільства. Особливо це стосується освітньої ланки управління, через те що 

поза увагою управлінців не може лишатися широкий спектр можливостей 

віртуального простору, який є ефективним середовищем для отримання 

знань, пошуку потрібної інформації і соціальної взаємодії. [14] 
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відгуки громадян щодо облагородження територій населених пунктів, 

вирішення проблем комунального господарства, що накопичувалися 

протягом десятиліть, розвитку інфраструктури, муніципального транспорту і 

т. п. І все це при досить складній економічній ситуації по країні: спаді 

виробництва, скорочення обсягів зовнішньої торгівлі, зниженні економічної 

активності в цілому. [8] Можна сказати, що децентралізація як явище стала 

деяким локомотивом розвитку економіки на місцях, що дозволило згладити 

вищевказану загальну економічну картину в країні. У будь-якій країні 

розвиток держави залежить від стану місцевого самоврядування та 

можливостей територіального колективу впливати на суспільне життя, брати 

в ньому активну участь. Важливим елементом сталого та ефективного 

розвитку країни є розвиток місцевого самоврядування. Відомо, що 

територіальна громада є суттєвим елементом, який характеризує “звичайну 

природу” місцевого самоврядування. 

Територіа́льна грома́да в Україні — це «жителі, обєднані постійним 

проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними 

адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне обєднання 

жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр». Основними 

її ознаками є спільна територія існування, наявність спільних інтересів 

місцевого значення, соціальна взаємодія членів громади в процесі 

забезпечення цих інтересів, психологічна самоідентифікація кожного члена з 

громадою, спільна комунальна власність, сплачування комунальних податків 

[1]. 

Сучасний стан розвитку окремих територій нашої держави є досить 

складним і, незважаючи на значну кількість заходів, що здійснюються в 

рамках державної політики в цій сфері, продовжує погіршуватися. Зазначена 

ситуація має дуже негативний вплив на забезпечення стабільності в нашій 

країні, подолання кризових економічних процесів, які зараз відбуваються та 

формування засад до подальшого розвитку держави. Наразі в Україні  не 

існує окремих спеціальних умов регулювання розвитку сільських чи міських 

територій. Формування бюджетів, їх використання та організація 

функціонування територіальних громад відбувається відповідно до чинного 

Податкового кодексу України та Бюджетного кодексу України, Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших базових законів 

без урахування географічного положення, густоти населення, ресурсної бази 

тощо. Між міськими і сільськими територіями повинно бути досягнуто більш 

справедливого балансу бюджетних витрат, капіталовкладень в 

інфраструктуру, збільшення фінансування програм економічного розвитку 

територій. 
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Пріоритетність розвитку сільських територій в Україні зумовлюється 

винятковою значущістю виробництва продукції сільського господарства та 

продовольства в життєдіяльності людини, потребою відродження селянства 

як господаря землі, носія моралі та національної культури [4]. 

Фінансово-економічне забезпечення є надзвичайно важливою 

складовою механізму державного управління розвитком територіальних 

громад. Недостатньо розроблений та виважений механізм фінансового 

забезпечення процесу реалізації будь-якої державної політики може 

призвести до вкрай низьких її результатів або ж і повного провалу. Це ж 

стосується і політики розвитку окремих територій України. 

Відомо, що основним індикатором спроможності територіальних 

громад є зростання добробуту населення та найповніше задоволення його 

потреб, а суб’єктом розвитку виступає вся територіальна громада: органи 

влади, громадські організації тощо. В сучасних умовах перед 

територіальними громадами особливо гостро постають проблеми 

фінансування соціальних об’єктів, житловокомунального господарства, 

проектів місцевого розвитку, утримання органів місцевого самоврядування  

та ін. Територіальна громада як соціальне явище є особливою соціальною 

спільнотою, з притаманними будь-якій спільноті якостями. Базовою умовою 

розв’язання цих проблем є знання про елементи системи фінансового 

забезпечення розвитку територіальних громад, без чого неможливе 

прийняття ефективних управлінських рішень, у тому числі й щодо активізації 

діяльності органів місцевого самоврядування з приводу належного 

фінансового забезпечення розвитку територіальних громад. На сучасному 

етапі загострюються такі соціальні проблеми села, як безробіття, бідність та 

вимушена трудова міграція, занепад соціальної інфраструктури, 

демографічна криза та деградація сільської поселенської мережі тощо. 

Основними причинами цього є ігнорування владою необхідності 

прогресивних змін в управлінні розвитком сільських територій, та 

нехтування громадською думкою, невирішеність проблеми власника земель. 

На сьогодні на місцевому рівні системи управління розвитком сільських 

територій існують серйозні проблеми [2]. 

Формування спроможних територіальних громад в Україні 

здійснюється сьогодні з урахуванням децентралізації, що проводиться 

урядом. Серед питань децентралізації є вирішення фінансових питань 

функціонування тепер уже з урахуванням децентралізації об’єднаних 

територіальних громад. Об’єднані громади переходять на прямі міжбюджетні 

відносини з Державним бюджетом (до цього прямі відносини мали лише 

області, райони, міста обласного значення). Передбачено, що органи 
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місцевого самоврядування встановлюють ставки та пільги по платі за землю 

не тільки в межах, а й за межами населених пунктів. Отже, можна зробити 

висновок про необхідність істотної реорганізації фінансово-економічного 

забезпечення державного управління розвитком територіальних громад 

України, що вимагатиме змін в бюджетно-фіскальній політиці. В цілому ж з 

урахування стану та проблем розвитку територій та сучасних європейських 

традицій в цій сфері фінансування управління розвитком територій має 

здійснюватися із трьох джерел – державного бюджету, місцевого бюджету та 

Фондів розвитку територій, зокрема сільських. Причому питома вага 

першого має істотно зменшитись. 

В сучасних умовах перед територіальними громадами особливо гостро 

постають проблеми фінансування соціальних об’єктів, житлово- 

комунального господарства, проектів місцевого розвитку, утримання органів 

місцевого самоврядування та ін. Територіальна громада як соціальне явище є 

особливою соціальною спільнотою, з притаманними будь-якій спільноті 

якостями. Базовою умовою розв’язання цих проблем є знання про елементи 

системи фінансового забезпечення розвитку територіальних громад, без чого 

неможливе прийняття ефективних управлінських рішень, у тому числі й 

щодо активізації діяльності органів місцевого самоврядування з приводу 

належного фінансового забезпечення розвитку територіальних громад. 

Пріоритетність розвитку сільських територіальних громад в Україні 

зумовлюється винятковою значущістю виробництва продукції сільського 

господарства та продовольства в життєдіяльності людини, потребою 

відродження селянства як господаря землі, носія моралі та національної 

культури. Найгострішими проблемами на селі залишаються відсутність 

мотивації до праці, безробіття, бідність та трудова міграція. Серед основних 

проблем розвитку сільських територій можна назвати масовий відтік  

молодих кваліфікованих кадрів з села до великих міст. Важливими 

пріоритетами державної аграрної політики є створення умов для закріплення 

в сільській місцевості кваліфікованих спеціалістів сільського господарства, 

освіти, культури, охорони здоровя та побутового обслуговування [2]. 

Щодо конкретних важелів та інструментів реалізації механізму 

забезпечення соціального розвитку сільських територіальних, то вони, 

повинні передбачати: наявність соціальних стандартів та нормативів, які 

визначають основні параметри для проживання та праці населення у 

сільській місцевості; організацію навчально-виховної, пропагандистської 

роботи спрямованої на зміну моделі поведінки членів сільської громади; 

практику компенсування витрат сільської громади на реновацію та 

розширення обєктів соціально-культурного призначення (будівництво та 
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оновлення дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, пунктів 

медичного обслуговування, закладів культури, спортивних споруд); 

забезпечення створення соціально-економічних умов для постійного 

сільських територій профільними спеціалістами (вчителями, лікарями, 

працівниками культури) через створення належних умов праці, вирішення 

проблем соціально-економічного характеру; безперешкодну та якісну 

систему доступу сільської молоді до здобуття освіти, в тому числі й 

професійної; комплексну та систематичну проблемних сільських територій. 

Тому, першочерговим завданням влади є забезпечення усіх умов для 

життя та розвитку молоді у селах. І розпочинати треба з освіти усіх рівнів, у 

першу чергу, із шкільної. Для подолання проблеми нестачі шкільних  

вчителів на селі, на початку 2019 року в Україні було прийнято закон, у 

якому зафіксовано, що вступники, які мають бажання працювати в сільській 

місцевості, вперше зможуть скористатися правом першочергового 

зарахування на бюджет. На думку вченої Застрожнікової І.В., дія цього 

закону допоможе покращити якісний склад вчителів сільських ОТГ [3]. 

Зважаючи на сучасні проблеми в розвитку сільських територій, попередню 

практику державного управління ними та її низьку ефективність, запорукою 

успішної життєдіяльності і розвитку сільських територій у перспективі 

вбачається зміщення акцентів в управлінні цими процесами з 

загальнодержавних програм і заходів до значного зростання ролі і 

можливостей територіальних громад самостійно вирішувати питання 

розвитку власних територій. 

Вважаємо, що досягнути успіху у процесі децентралізації неможливо 

без вивчення зарубіжного досвіду формцвання та розвитку територіальних 

громад, у тому числі історичного. Аналіз зарубіжного досвіду розвитку 

територіальних громад слід розпочати з вивчення найближчого історичного 

досвіду (19 сторіччя). Так, якщо зробити неглибокий ретроспективний аналіз 

децентралізації влади на території нинішньої Польщі, то можна побачити, що 

перші правові норми у бік децентралізації — так звані "муніципальні акти", 

з’явилися у 19 сторіччі [2]. Тоді відбулася реформа муніципальних прав, яка 

змінила ситуацію в бік значного розширення можливостей мешканців, давши 

їм права діяти з важливих питань. Реформа, серед іншого, дала свободу в 

міста: вони більше не підпорядковувалися главам районів або маршалам. 

У Пруссії, де з 1808 року було прийнято указ про міста, також 

спостерігалися кроки в бік децентралізації. Згідно з його правилами, в рамках 

місцевого самоврядування місто створювало раду, функції якої було обрання 

міського управління. Управління повинні були бути схвалені центральним 

органам влади. У 1815 році було введено новий адміністративний поділ, при 
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якому муніципалітети були найменшими адміністративними одиницями. 

Серед них було два типи: сільські і міські. За іншим актам 1850 року і в 1853 

році муніципалітети отримали більше функцій. Міська влада мала право 

призупинити незаконне рішення, дисциплінарно карати мерів та інших 

членів. Суддя був у праві визначати в муніципальному бюджеті витрати, які 

рада не прийняла. Цей процес децентралізації в Пруссії, на той момент був 

направлений лиш на делегування повноважень. [5] 

В Австрії реформи децентралізації були значно відкладені. Цього не 

відбувалося до конституційної реформи під час «весни народів». 

Адміністративний поділ було введено в середині девятнадцятого століття, 

коли почався процес створення місцевого управління в його сучасному 

вигляді. Муніципальна влада була розділена між законодавчими та 

виконавчими органами. Завдання були розділені на власні і делеговані. Так, в 

Галіції і Лодомерії існували унікальні одиниці - присадибні ділянки. Їх 

завдання були схожі на муніципальні, але їх структура ставилася до старих 

феодальних систем, так як ключову роль все ще брав місцевий керівник або 

власник землею.[7] 

Починаючи із прийняття Європейської хартії місцевого 

самоврядування у 1985 році, розвиток децентралізації набув значного 

прискорення. Так, Європейська інтеграція призвела до більш відкритого 

прийняття рішень, в рамках якого, уряди обєднуються як ефективні учасники 

політичного процесу в Європейському союзі, який використовує термін 

«Європа регіонів». Це повязано з тим, що якщо ЄС має підвищити свою 

легітимність, він повинен розвивати процес субсидіарності шляхом 

прийняття рішень на найнижчих рівнях влади. Таким чином, союз буде 

включати в себе погляди органів влади нижчого рівня, як спосіб 

децентралізації.[7] 

Уряд Великобританії, найкраще адаптувався у нову політику. Місцеве 

самоврядування максимально використовує можливості, доступні для цього. 

Інноваційні місцеві органи влади можуть використовувати нові можливості 

для транснаціональних звязків і встановлення контактів з іншими союзами 

ЄС. Великобританія чітко висловлювала свої інтереси, враховуючи 

інституційні механізми, які в підсумку завадили інтересам децентралізації. 

Місцеве самоврядування є виборним інститутом і має більшу легітимність, 

ніж виборчі органи і приватні компанії. Прикладом є залучення влади до 

місцевого уряду. Наприклад, в процесі консультацій з Зеленої книги (міське 

середовище), органи місцевого cамоврядування влаштовують візити в інші 

міста для обміну досвіду. Ідея полягала не просто в стимулюванні міського 
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середовища, але і у налагодженні діалогу між місцевими політичними 

інститутами. [7] 

У Швеції процес європейської хартії місцевого самоврядування 

знайшов своє відображення у вигляді муніципалітету як спільноти. Ідея 

складається з різних поглядів на демократичні ідеали, цивільні, центральні 

відносини з місцевим урядом, місцеве політичне управління, організаційні 

принципи і контроль продуктивності. Спостерігаючи як Швеція орієнтує 

ринок на муніципалітет в поєднанні з посиленням контролю з боку 

центрального уряду, можна помітити тенденції витіснення місцевого 

самоврядування. З іншого боку, місцева політична відповідальність за освіту 

і добробут інституційних інструментів не порушена. Принцип 

децентралізованої моделі Швеції був встановлений ще в 1862 році, коли було 

прийнятий перший Закон про місцеве самоврядування. Проте зараз, Швеція є 

країною місцевого самоврядування насамперед договірного порядку, як 

«тінь» центрального уряду і парламенту. Хоча роль місцевого 

самоврядування залишалася незмінною протягом 150 років, муніципалітети 

та окружні ради значно розширилися в ході розробки європейської хартії 

самоврядування. Муніципалітети були обєднані як політичні і професійні 

ресурси. В основному у відповідь на це народжувалася досить масова 

критика, як на експерименти з «вільними комунами» протягом 1980-х років. 

У 1991 році новий закон про місцеве самоврядування було розширено на 

свободу функціонування комун. Більш того, децентралізація відповідальності 

відбулося в 1992 році (від цільових до загальних субсидій). Ці реформи були 

піком хвилі децентралізації, а також відправною точки для чогось нового. [8] 

Процес децентралізації у деяких сучасних країнах характеризуються 

занадто сильної залежністю від центральної влади. Таке становище можна 

добре побачити на прикладі Австралії. Органи місцевого самоврядування 

Австралії завжди діяли під загрозою державного втручання управління і 

розпорядчими регулюваннями. 

На наш погляд, найбільш вдалим досвідом побудови місцевого 

самоврядування та територіальних громад є досвід Польщі. Процес 

реформування системи місцевого самоврядування у Польщі можна розділити 

на два періоди – з 1990 по 1998 роки та з 1999 р. і до сьогодня. Його першу 

фазу характеризує етап інституалізації, що мав на меті становлення 

нормативної бази, удосконалення територіальні структури, формування 

організаційні моделі. Разом з цим було вироблено й законодавчо закріплено 

основні принципи взаємодії органів державної влади з органами місцевого 

самоврядування. Інституціалізацію було розпочато з перегляду Конституції 

29 грудня 1989 р., коли польська влада відмовилась від існувавшої на той час 
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моделі комуністичного режиму. Натомість, основними засадами влади було 

проголошено демократію, верховенство права, громадянські свободи. На тлі  

цього найголовнішим стало впровадження принципу широкого 

самоуправління — територіального, фактично децентралізації, говорячи 

сучасною мовою українських реформ. 

Наступним чинником став поділ влади на три гілки, фактично — 

розмежування «по вертикалі» сфер діяльності повноважень  між 

аналогічними органами одного виду, діючими на різних рівнях 

територіальної організації держави, і встановлення певних правил і норм 

взаємовідносин між ними. Цей розподіл у подальшому передбачав 

становлення представницьких органів у територіальних одиницях. В 

контексті зазначених змін було також змінено назву держави з Польської 

Народної Республіки на Республіку Польща (РП). Закріплення правових 

норм, що регулюють діяльність місцевого самоврядування, відбулося у 

Законі «Про територіальне самоуправління» від 8 березня 1990 р. 

Характерною рисою самоуправління стало створення локального управління, 

базовою ланкою якого стала окрема від державної влади одиниця — гміна. 

Наступний крок на шляху демократизації місцевої влади і удосконалення 

територіального управління було здійснено 1 січня 1999 р., коли відбулося 

відновлення самоврядування у воєводствах і повітах шляхом обмеження 

влади державної адміністрації у воєводстві. На меті була уніфікація 

організаційної структури країни. Воєводство є найбільшою одиницею 

територіального самоврядування та регіональною самоврядною спільнотою, 

яку на підставі закону утворюють мешканці воєводства. [6] 

Фундаментальними засадами адміністративно-територіальної реформи 

Республіки Польща можна визначити: децентралізацію державної влади, 

перехід державної адміністрації під муніципальний контроль, створення 

нового закону про місцеві вибори до місцевих рад, відтворення 

муніципальних юридичних осіб і відновлення майнових прав, обмеження 

державного втручання у місцеві справи. Роблячи висновки, щодо статусу 

територіальних громад в України та його конституційної регламентації 

відповідно європейських стандартів на прикладі Республіки Польща слід 

відмітити необхідність наповнення цього статусу реальним змістом. [6] 

На наш погляд, особливо цінним для України є позитивний досвід 

функціонування у РП сільських територіальних громад, адже, пріоритетність 

розвитку сільських територіальних громад в Україні зумовлюється 

винятковою значущістю виробництва продукції сільського господарства та 

продовольства в життєдіяльності людини, потребою відродження селянства 

як господаря землі, носія моралі та національної культури [6]. 
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Вважаємо, що дуже цінним для України є також досвід Франції, яка, в 

цілому досить схожа на Україну, зокрема, за своєю площею. Для  

адміністративного устрою Французької республіки характерним є поєднання 

управління місцевих державних адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування, причому із запровадженням ідеї децентралізації у цій країні 

все більше повноважень поступово переходить від органів державної до 

органів влади місцевої. Децентралізація також створила у Франції три 

основні рівні територіальних одиниць з повним набором повноважень для 

кожного з них. Це комуна, департамент та регіон. [1] 

На сьогоднішній день у світі не існує жодної універсальної моделі чи 

методології, яку б можна в повному обсязі і без змін застосувати в Україні. 

Різні історичні умови розвитку сприяли формуванню декількох моделей 

організації місцевого самоврядування, специфічними ознаками яких є типи  

та форми взаємовідносин органів місцевого самоврядування з органами 

державної влади. Розвиток територіальних громад, чи муніципалітетів та 

комун, насамперед залежить від колишньої інфраструктури влади та самої 

політики центральної влади. Досвід інших країн може бути запозиченим, але 

не цілком, а лише конкретними відповідними аспектами, індивідуально до 

кожної країни, й не повторюванням чужих помилок. 
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