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Стаття надійшла до редакції 20.10.2011 р. 
Освіта є одним із найбільш давніх ін-

ститутів, створених суспільством, одночас-
но вона є одним з найважливіших чинників 
творення самого суспільства. Пройшовши 
шлях еволюційного розвитку, освіта вийшла 
за межі вузько корпоративних інтересів пе-
дагогів та незначної когорти дослідників, 
і, як важливий  чинник сталого людського 
розвитку, привернула до себе увагу держав-
них діячів, широких громадських і наукових 
кіл. Відтак зросла потреба в наукових дослі-
дженнях сфери освіти в контексті філософії, 
історії, політології, соціології, економіки та 
управління, що сприяло виокремленню но-
вого наукового напряму - освітологія.

Власне освіта, як багатовимірна сфера, 
відображає суперечливий і складний харак-
тер сучасності, поєднуючи проблеми мате-
ріального та духовного, суспільного та інди-
відуального, інтелектуального та культурно-
го, національного та загальнолюдського, що 

виокремлює її як специфічний об’єкт науко-
вих досліджень, який не може й не повинна 
охоплювати  педагогіка.

Зважаючи на те, що в сучасному світі 
освіта є важливим стратегічним пріорите-
том державної політики, яка формує засади 
освіти, дослідження у цій царині є особливо 
актуальними.

До питань освітньої політики звертають-
ся законодавці, державні службовці, філосо-
фи, педагоги, правознавці, журналісти, гро-
мадяни та інші зацікавлені особи, які пред-
ставляють усю ієрархію суспільства. Фі-
лософське ж осягнення освітньої політики 
було започатковано в стародавній Греції. З 
того часу, залежно від різних історичних ви-
кликів, дослідники віддавали перевагу різ-
ним аспектам освітньої політики. Теоретич-
на й практична спадщина їх діяльності має 
сьогодні значну наукову та практичну вагу, 
проте їх дослідження не є вичерпними.
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Відтак освітня політика не є новим яви-
щем, адже від її зародження до сучасності 
пройшло не одне тисячоліття, проте далеко 
не всі її аспекти досліджено.

Першим кроком на шляху до зародження 
освітньої політики стало виникнення власне 
інституту освіти. В умовах первісного сус-
пільства освіта розглядалася як спеціаль-
на соціальна діяльність, в основі якої лежав 
принцип “старший навчає меншого”. Вихо-
вання було пов’язане з трудовою діяльніс-
тю, використанням і вдосконаленням зна-
рядь праці. Згодом трудове виховання допо-
внилось ознайомленням з релігійними куль-
тами, що сприяло навчанню молоді вмінню 
гармонійного співжиття з навколишньою 
дійсністю та явищами природи. Відноси-
ни, пов’язані з вихованням дітей у первісній 
сім’ї регулювалися на основі звичаїв та тра-
дицій, які були першими неписаними варі-
антами закону.

Проте поява й становлення в ІІІ тис. до 
н. е. державного утворення Шумер, а також 
розвиток його інституцій вимагав підготов-
лених управлінців, які могли б збирати по-
датки, вести їх облік. Так, із практичних по-
треб з’являються перші спеціальні школи 
для писарів (це були світські школи та шко-
ли для жерців, де навчалися хлопці (іноді 
дівчата-жриці). Поява ж шкіл перетворила 
освітню діяльність у професійну діяльність, 
за яку людина, що навчала, одержувала пев-
ну винагороду. Відтак поступово освіта (на-
вчання і виховання), яка раніше була спра-
вою сім’ї, або приватною ініціативою гро-
мадян, стає сферою державного регулюван-
ня та державної політики, що певною мірою 
знаходило відображення вже у письменних 
джерелах права цієї держави.

Осмислення практики виховання з ура-
хуванням потреб суспільства вперше було 
здійснено грецькими мислителями, які вже 
тоді пов’язували  благополуччя суспільства 
зі станом освіти. Софісти, як перші про-
фесійні педагоги, сприяли поширенню ідеї 
освіти та її практичній реалізації, а Сократ 
надав цій діяльності смислового цілепокла-
дання, визначивши як мету освіти - люди-
ну, адже вчитися потрібно “… не для май-
бутнього свого ремесла, а заради загальної 

освіти, як це личить приватній особі й віль-
ній людині”. [6;111]

 Платон ввів освіту в систему цінностей, 
оскільки, на його думку, “…соромно було б 
не вважати мудрість і знання за найбільші 
цінності людини”.[6;145]

Загалом філософ доволі виразно поста-
вив питання про зацікавленість держави в 
належній освіті громадян. У “Протагорі” він 
устами Сократа говорить:”…турбуючись 
про гроші й не даючи їх учителям, дієте на 
шкоду собі й державі”.[6;150]

У трактаті  “Держава” Платон розглядав 
освіту крізь призму зміцнення держави та її 
економічного розвитку, що, на думку мисли-
теля, спонукало державу виявляти особливу 
увагу до освіти. Якщо Платон говорить про 
встановлення законів державою, то  Арис-
тотель  у праці під назвою “Політика” вка-
зував, що”…законодавець повинен з осо-
бливою увагою ставитися до виховання мо-
лоді…, адже в державах, де цим нехтують, 
державному устрою завдається шкода”. [1; 
213] Стверджуючи, що “…закон повинен ви-
значати характер виховання юнацтва як сус-
пільне явище”[1; 213]  Аристотель вперше 
сформулював ідею законодавчого регулю-
вання освіти та ввів її до сфери державної 
політики. 

Проте питання щодо рівня впливу держа-
ви на справу навчання і виховання підрос-
таючого покоління стало дискусійним ще 
в період стародавньої історії, зокрема, Ци-
церон зазначав: “Передусім було вирішено, 
щоб для вільно народжених дітей виховання 
не було ані строго визначеним законами, ані 
встановленим від імені держави, ані єдиним 
для всіх, тим часом як греки даремно витра-
тили на це багато старань” [8; 125] Разом з 
тим, варто підкреслити, що без зусиль дер-
жави навряд чи можна було б створити роз-
винену систему освіти, а відтак питання має 
розглядатися в площині розподілу відпові-
дальності за стан освіти між різними сус-
пільними інститутами.

Запропонована  Аристотелем ідея законо-
давчого регулювання освіти активно втілю-
валася в добу Середньовіччя. Проте, поряд 
з державою, значна роль у розвитку освіти 
стала належати християнській церкві, а та-
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кож  інституту сім’ї. Виданий королем фран-
ків Карлом Великим у 787 р. “Капітулярій 
про науки” був одним із перших законодав-
чих актів про освіту, яким було сформовано 
основні вимоги держави щодо поширення 
освіти, а саме через утворення шкіл у всіх 
єпархіях, при кожному монастирі. Анало-
гічний акт було здійснено київським князем 
Володимиром Великим у 989 році. А видана  
Фрідріхом І Барбаросою “Authentica Habita” 
в 1155 році започаткувала законодавче ре-
гулювання діяльності університетів. Як ба-
чимо, ініціюючи розвиток шкіл та сприяю-
чи становленню університетів, світська вла-
да активно залучала церкву до процесу на-
вчання і виховання молоді. Церква мала ве-
лику зацікавленість не тільки у залученні до 
цього процесу, а й до того, щоб його очоли-
ти. Зрештою, створення університетів у Єв-
ропі стало відбуватися винятково за згоди 
Ватикану. 

Середньовіччя активно зверталося до 
ідей та спадщини давньогрецьких мислите-
лів, пристосовуючи їх до потреб свого часу, 
що, зокрема, засвідчує праця Томи Аквін-
ського “Коментарі до Аристотелевої “По-
літики”, у якій він актуалізує висловлені 
Аристотелем ідеї щодо навчання і вихован-
ня дітей та ролі держави у цьому процесі.[3]

Відтак на європейському просто-
рі поступово утверджувались елементи 
обов’язковості освіти, які знаходили своє ві-
дображення в законодавчих актах. Загалом, 
до виникнення національних держав, євро-
пейська шкільна та університетська освіта 
завдяки тому, що ґрунтувалася на основі ла-
тині, фактично становила єдиний освітній 
простір. Виникнення й становлення націо-
нальних систем освіти та їх інституалізація, 
що відбувалася з кінця ХVІІІ ст. до почат-
ку ХХ ст., коли в багатьох країнах світу було 
прийнято ряд законодавчих актів, що регу-
лювали діяльність шкіл, де навчали вмінню 
читати й писати, арифметиці, а також здій-
снювали релігійне виховання молоді, зруй-
нували цей простір, але це дало поштовх но-
вому поступу освіти. Першими країнами, що 
об’єднали окремі навчальні заклади в єдину 
систему, були Пруссія часів правління Фрі-
дріха Великого та Австрія за влади Марії Те-

резії, і безпосередньо слідом за ними - вже 
об’єднана Німеччина та Франція. У 30-40-х  
роках ХІХ століття уніфікація й об’єднання 
навчальних закладів у єдину систему були 
здійснені в Голландії, Швеції та США. У Ро-
сії, до якої входила частина України, поча-
ток процесу інституалізації освіти можна 
пов’язати з указами Петра І про створення 
публічних шкіл та діями Катерини II щодо 
встановлення державного нагляду за діяль-
ністю церковно-приходських і нечисленних 
світських початкових шкіл.

 На значній території України великий 
вплив на освіту населення мали законодавчі 
акти Польщі та Австро-Угорщини, до яких 
входили відповідні українські території.

Варто зауважити, що в результаті прове-
дення шкільної реформи в Польщі, у 1773 
році було створено Едукаційну комісію, яку 
дослідники називають першим у Європі мі-
ністерством освіти, що дало поштовх до тво-
рення системи управління освітою.

Сьогодні майже кожна країна світу має 
власну сформовану систему освіти та управ-
ління нею, а освітня політика є невід’ємною 
частиною державної стратегії. Освіта та 
освітня політика, що спрямовує її розви-
ток, є першочерговими в планах і програ-
мах державних реформ, які закріплюються 
на законодавчому рівні. У сучасній Україні 
предметне поле досліджень у межах пробле-
матики статті невпинно розвивають у сво-
їх різноаспектних роботах В.Андрущенко, 
Г.Волянська, В.Гальпєріна, Л.Губерський, 
В.Журавський, М.Козюбра, В.Кремень, 
О.Ляшенко, С.Ніколаєнко, В.Огнев’юк, 
О.Савченко, С.Сисоєва та багато інших.

Особливе місце в роздумах сучасних нау-
ковців посідає питання взаємодії інститутів 
громадянського суспільства, держави, лю-
дини та власне сфери освіти. Ключовим пи-
танням у виробленні основних засад освіт-
ньої політики є визначення місця людини 
в системі освіти, співвідношення інтересів 
держави та людини в цій царині. 

Ми мали можливість ретроспективно по-
глянути на виникнення та розвиток освіт-
ньої політики. Фактично, з часів її виник-
нення й до сьогодні, в основі освітньої полі-
тики більшості країн світу, зокрема й Украї-
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ни, домінували та продовжують переважати 
потреби держави, тобто держава, прийма-
ючи законодавчі акти, по суті, формує “по-
трібну” саме їй політику. Держава, доміну-
ючи в освіті, залишає поза увагою освітні 
потреби й пріоритети людини. Як зазначає 
відомий польський вчений Т. Левовицький,  
“Приклади таких дій і домінування держа-
ви (її інституцій, владної еліти) над освітою 
легко побачити в різних країнах з різними 
системами, традиціями, умовами життя. Різ-
ниця виявляється у сфері, ступені та мето-
дах “панування” держави над освітою”. [7; 
82]

Вважаємо, що в сучасних умовах необ-
хідно будувати таку освітню політику, де 
передусім будуть враховані потреби кожної 
особистості, адже, як зазначає український 
філософ В.Огнев’юк, “Саме людина висту-
пає основним критерієм у визначенні відпо-
відності чи невідповідності системи освіти 
потребам суспільного розвитку” [2,282], а 
відтак “Держава та освіта, яка в ній функ-
ціонує, покликані служити людям, їхньому 
розвитку.” [7; 82] 

Отже, сучасна освітня політика має ґрун-
туватися на пріоритетності людини, забез-
печенні гарантування та можливості реаль-
но користуватись правом особистості на ви-
бір навчальних закладів, навчальних про-
грам і планів, форм здобуття освіти відпо-
відно до власних мотивів та здібностей; до-
тримання Загальної декларації прав людини 
в сфері освіти; реалізації, а не лише декла-
рування принципів доступності, відкритос-
ті, гласності щодо організації й функціону-
вання національних освітніх систем; враху-
вання положень Європейської конвенції про 
права людини, що передбачає повагу до ре-
лігійних та філософських переконань кож-
ної особистості.[4]

З часу відновлення державної незалеж-
ності України формування державної полі-
тики у сфері освіти було одним із важливих 
пріоритетів. Основні  засади освітньої полі-
тики закріплено в Конституції України, а та-
кож системі законодавчих актів  “Про осві-
ту”, “Про дошкільну освіту”, “Про загаль-
ну середню освіту”, “Про позашкільну осві-
ту”, “Про професійно-технічну освіту”, 

“Про вищу освіту”. В останнє двадцятиріч-
чя прийнято значну кількість підзаконних 
актів - указів Президента України, постанов 
Кабінету Міністрів України та нормативно-
правових документів Міністерства освіти. 
Законодавство встановлює пріоритетні на-
прями фінансування, управління, плануван-
ня й контролю в сфері освіти, запроваджен-
ня стандартів освіти, підходи до формуван-
ня змісту освіти тощо. Закріплені таким чи-
ном засади освітньої політики, здаються, на 
перший погляд, дуже правильними, але до-
волі часто вони не мають реальних механіз-
мів реалізації, а без цього - нічого не варті. 

 Україна за інерцією успадкувала від по-
передньої держави, у складі якої вона пере-
бувала, монополію не тільки на вироблен-
ня, а також і на здійснення освітньої полі-
тики. Законодавство хибує декларативністю 
та нехтуванням прав учасників навчально-
виховного процесу, пріоритетністю держа-
ви над людиною. Зважаючи на це, в систе-
мі освіти України існує низка гострих про-
блем, зокрема:
n надмірне одержавлення освіти та цен-
тралізація управління освітою, обмеження 
участі в освітній політиці інститутів грома-
дянського суспільства, працедавців та гро-
мадян; 
n значна зарегламентованість освітньої ді-
яльності і, як наслідок, зниження якості 
освіти, її невідповідність потребам суспіль-
ства, що динамічно змінюється;
n відсутність механізмів та стимулів для 
диверсифікації фінансування освіти, взяття 
державою надмірних зобов’язань, які не ко-
релюються з її реальними можливостями;
n непослідовність державної стратегії в 
сфері освіти. 

Відтак розвиток освіти в Україні гальму-
ється закладеними у законодавство супер-
ечностями, що ускладнюють функціонуван-
ня механізмів її саморозвитку. Замість того 
щоб створювати умови для діяльності різ-
них суб’єктів освіти, держава посилює свої 
регуляторні функції, нехтуючи особистіс-
ним розвитком громадян, який у сучасних 
умовах є найважливішим ресурсом розвитку 
самої держави. Україна, з огляду на політич-
ну кон’юнктуру, продовжує утримувати над-
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мірну мережу навчальних закладів, витрача-
ючи на це левову частку бюджету, яка за ін-
ших умов могла б бути спрямованою на за-
безпечення людського розвитку. За великим 
рахунком освіта яка “… покликана підготу-
вати людину до майбутніх суспільних та ци-
вілізаційних трансформацій”[2,282], ледве 
встигає за тим, щоб наздоганяти контекст 
сучасності.

Значною проблемою в системі управлін-
ня освітою є відсутність картини цілісного 
та послідовного розгортання, чітко визна-
чених інструментів, скоординованих пла-
нів, а не просто “красивих” слів про дале-
кі цілі. Зміни в системі освіти реально від-
буваються всупереч наявним нормам. А від-
так реформи, що здійснюються в середині 
системи, швидко припиняються або, ще гір-
ше, вносять суперечливість у зміст і форми 
освіти. Досить серйозною проблемою є й те, 
що держава, не маючи достатньо власних 
ресурсів на системні зміни, не сприяє ство-
ренню інших ресурсів, зокрема залученню 
інвестицій, підприємницьких проектів, тех-
нічної допомоги тощо.

З огляду на зазначене вважаємо, що пер-
шими кроками на шляху корекції основних 
напрямів освітньої політики має стати пе-
реосмислення фундаменту цінностей як за-
садничих принципів розвитку національ-
ної системи освіти, активний пошук шляхів, 
форм і методів удосконалення законодавства 
в сфері освіти та сприйняття освітньої полі-
тики як стратегічно важливої проблеми. 

На нашу думку, адекватне вирішення 
означеного завдання потребує здійснення 
ґрунтовних наукових досліджень феномену 
освіти, що можна зробити в контексті ново-
го наукового напряму, яким є освітологія. На 
відміну від інших наук, що вивчають окре-
мі аспекти освіти, освітологія здійснює все-
бічне та комплексне її дослідження. Резуль-
тати таких досліджень дадуть можливість 
правильно визначити цілі та розставити ак-
центи освітньої політики, розробити науко-
во вмотивовані засади та принципи держав-
ної освітньої політики, стратегічні напрями 
й тактичні кроки її подальшого розвитку, пе-
редбачати результати та наслідки. При цьо-
му, завжди потрібно пам’ятати, що метою й 

результатом освіти є людина, Людина осві-
чена (Homo educatus). 
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