
ОСВІТНЬО-НАУКОВА СИСТЕМА ЯК ЗАСІБ ЗАОХОЧЕННЯ 

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

Ю.І. Дем’янчук 

Україна, м. Львів, Львівський державний університет безпеки 

життєдіяльності 

 

Постановка проблеми. Досвід ХХ століття переконливо свідчить, що 

завдяки розбудові потужних освітньо-наукових систем держави успішно 

захищали національні інтереси, утверджували своє провідне становище на 

регіональному і світовому рівнях. 

Ключове значення розвитку освітньо-наукової сфери, інтеграції у 

європейський і світовий інтелектуальний простір усвідомлюється 

українським суспільством, значна увага проблемам освіти і науки 

приділяється на державному рівні. Необхідність забезпечення розвитку 

освіти і науки, адекватного використання модернізаційного потенціалу 

національної освітньо-наукової системи, виведення її на рівень 

європейської і світової якості і конкурентоздатності відзначається у 

програмних документах Української Держави9, зокрема, у Програмі 

економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»1, Посланні 

Президента до Верховної Ради «Про внутрішнє та зовнішнє становище 

України у 2011 році»2, Указі Президента України «Про заходи щодо 

                                                
 
1 «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава: Програма 
економічних реформ на 2010–2014 роки», Комітет з економічних реформ при Президентові 
України. – с. 30–34, 49–52 [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_1.pdf 
2 Послання Президента до Верховної Ради «Про внутрішнє та зовнішнє становище України у 
2011 році» [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.president.gov.ua/news/19736.html 



забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30 вересня 2010 

року3. 

Виклад основного матеріалу. У Доповіді про розвиток людини ООН 

2010 року Україна за індексом освіти (скоригованим із врахуванням 

нерівності) посідає високе 18 місце (індекс 0,795), випереджаючи, зокрема, 

такі країни, як Іспанія (22-е місце з індексом освіти 0,781), Велика 

Британія (24-те місце, 0,766), Франція (27-е 0,751), Польща (30-те 0,728), 

Італія (32-е 0,706), Білорусія (35-те 0,683), Португалія (41-е 0,670), 

Російська Федерація (53-є місце, 0,631). Середній індекс освіти по країнах 

світу становить 0,436, тобто Україна його перевищує в 1,8 рази4. 

Кількість осіб, які навчались у навчальних закладах на початок 

2010/11 навчального року, становила 7 млн 189 тис., з них 4 млн 299 тис.5
 – 

у школах, 399 тис. – у ПТНЗ6, 2 млн 491 тис. – у ВНЗ7. Порівняно з 2000/01 

навчальним роком, загальна кількість осіб, які навчались у навчальних 

закладах, зменшилася на 18,1 % , з них у школах – зменшилася на 33,5 % , 

у ПТНЗ – на 19,3 % , а у ВНЗ – зросла на 34,6 % 8. 

Сьогодні освіта визнається однією з найважливіших складових 

функціонування і розвитку суспільства як на міжнародному, так і на 

національному рівні. Це задекларовано у глобальних Цілях тисячоліття 

Декларації тисячоліття ООН, прийнятій 2000 року, до якої серед 189 країн 

світу приєдналася і Україна. 
                                                
3 Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в 
Україні» № 926/2010 від 30.09.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.president.gov.ua/documents/12323.html 
4 Реальное богатство народов: пути к развитию человека. Доклад о развитии человека 2010. – М.:Издательство «Весь 
Мир». Опубликовано для Программы развития Организации Объединенных 
Наций (ПРООН), 2010. – С. 152 (Таблиця 3, «Індекс розвитку людського потенціалу, скоригований 
з урахуванням нерівності»). 
5 Загальноосвітні навчальні заклади (1990-2011рр.) // Державний комітет статистики України 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/znz_u.html 
6 Мережа та контингент професійно-технічних навчальних закладів МОН України станом на 
01.01.2010 р. (за даними державної статистичної форми № 3) [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: www.mon.gov.ua/education/prof-tech/forma_3.doc 
7 Вищі навчальні заклади (1990-2011рр.) – Державний комітет статистики України // [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/vuz_u.html 
8 Якщо ми такі освічені, то чому такі бідні? До реформування системи освіти: погляд економіста // 
“Дзеркало тижня. Україна” № 3. – 28 січня 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.dt.ua/newspaper/articles/74249 



Освіта є особливою сферою соціального життя, унікальною системою, 

соціокультурним феноменом, який сприяє нагромадженню знань, умінь і 

навичок, забезпечує інтелектуальний розвиток людини. Україна визнає 

освіту пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного і 

культурного розвитку суспільства. Освітня політика виступає 

найважливішою складовою політики держави, інструментом підвищення 

темпів соціально-економічного та науково-технічного розвитку. Проте 

вітчизняна система освіти поки що, незважаючи на намагання 

реформувати її за європейськими зразками, переважно лише виглядає 

європейською, але не є такою за суттю9. 

Рекомендації для України 

Структура державного стандарту вищої освіти (ДСВО) України 

дозволяє, аби до його складу інкорпорувати дескриптори обох розглянутих 

метарамок. У чинному Законі України «Про вищу освіту» введено два 

поняття: «освітній рівень» та «освітньо-кваліфікаційний рівень», які 

визначаються так: 

· освітній рівень є характеристикою вищої освіти за ознаками ступеня 

сформованості інтелектуальних якостей особи; 

· освітньо-кваліфікаційний рівень є характеристикою вищої освіти за 

ознаками ступеня сформованості знань, умінь та навичок особи, що 

забезпечують її здатність виконувати завдання та обов’язки (роботи) 

певного рівня професійної діяльності. 

Виходячи із таких визначень, логічно при розробці Національної 

рамки кваліфікацій для вимог до освітніх рівнів використовувати описи 

кваліфікацій Всеосяжної рамки кваліфікацій для Європейського простору 

вищої освіти (QF-EHEA), а для вимог до освітньо-кваліфікаційних рівнів – 

дескриптори Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж 
                                                
9 Здіорук С.І.”Формування єдиного відкритого освітньо-наукового простору України: оптимальне використання 
засобів забезпечення випереджального розвитку”/Аналітична доповідь/Київ,2011-43 с. 
 



усього життя (EQF-LLL). Практично це можна реалізувати таким чином: за 

основу «Вимог до освітніх рівнів» безпосередньо взяти дублінські 

дескриптори, як це зроблено у більшості країн – учасниць Болонського 

процесу, а у «Вимогах до освітньо-кваліфікаційних рівнів» звести описи 

результатів навчання, сформульовані на основі дескрипторів EQF-LLL для 

кожної галузі освіти з чинного Переліку напрямів підготовки та чинними 

освітньо-професійними рівнями. 

Відповідальним інститутам (МОН України, Національна академія 

педагогічних наук України, Український центр оцінювання якості освіти та 

іншим за потребою) необхідно прискорити роботу з розробки 

Національної рамки кваліфікацій. Виходячи з критеріїв Національної 

рамки кваліфікацій визначити конкретні компетенції для різних освітніх 

рівнів (базова середня освіта, повна середня освіта, ступені вищої освіти)9. 

Висновок: Одним із ефективних засобів зміцнення зв’язків освіти, 

науки і економіки в сучасних умовах є створення інтегрованих наукових, 

освітніх і інноваційних центрів навколо провідних університетів, які у світі 

називають дослідницькими, а часом і підприємницькими. Однією з 

ключових умов розбудови мережі таких ефективних центрів науки, освіти і 

інновацій в Україні є широка академічна, дослідницька і господарська 

автономія ВНЗ при збереженні і оптимізації контролю з боку держави і 

суспільства за якістю освіти і науково-дослідницької діяльності. 

 

                                                
9 Здіорук С.І.”Формування єдиного відкритого освітньо-наукового простору України: оптимальне використання 
засобів забезпечення випереджального розвитку”/Аналітична доповідь/Київ,2011-43 с. 


