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І. Вступ 
Роль і значення освіти у створенні неза-

лежної, національної Української держави 
добре відомі, хоча питання державної полі-
тики в освітянській галузі не перестає бути 
актуальним і сьогодні. В Україні впродовж 
останніх десятиріч головною проблемою в 
системі освіти, зокрема вищої, було і зали-
шається забезпечення якості підготовки фа-
хівців на рівні вимог, які висуває держава й 
які повсякчас зростають. Реформування 
освітньої галузі в Україні зумовило необхід-
ність модернізації системи державного 
управління освітою, спрямування її діяльно-
сті на забезпечення й усебічне поліпшення 
якості освіти, впровадження технологій сис-
тематичного оцінювання та прогнозування 
розвитку системи освіти.  

Здобутки українських учених, які дослі-
джують питання управління системою осві-
ти, стан освітньої галузі України, принципи 
національної освітньої політики, основні на-
прями реформування освіти є надзвичайно 
численними й різноманітними. Сутність, ме-
тодологічні засади та різноманітні аспекти 
реалізації державної освітньої політики роз-
крили, зокрема, у своїх працях 
Г. Атаманчук, В. Бакуменко, І. Бачило, 
В. Луговий, О. Луньов, В. Малиновський, 
Н. Нижник, С. Ніколаєнко, В. Огаренко, 
Н. Протасова, В. Ребкало, Ю. Тихомиров, В. 
Токовенко, Т. Фініков та багато інших уче-
них. На нашу думку, ще не знайшли достат-
ньої розробки питання щодо визначення 
поняття “державна освітня політика” в кон-
тексті реалізації суспільних інтересів щодо 
функціонування системи освіти, а також пи-
тання щодо модернізації структури вищої 
освіти України з орієнтиром на її входження 
в освітній простір Європи. 

ІІ. Постановка завдання: 
– визначити сутність поняття “державна 

освітня політика” беручи до уваги те, що 
саме держава є визначальним суб’єктом 
реалізації суспільних інтересів щодо 
формування та розвитку системи освіти;  

– проаналізувати правові основи реаліза-
ції державної освітньої політики в Украї-
ні; 

– розглянути модернізацію структури ви-
щої освіти України. 

ІІІ. Результати 
Кожна держава будує свою освітню па-

радигму, виходячи з конкретних історичних 
умов, а також соціально-економічних та ку-
льтурних реалій у поєднанні з освітньою 
політикою. Розглядаючи державу політику 
як цілеформуючий фактор діяльності дер-
жавного апарату та державної служби, 
А. Мельник та О. Оболенський визначають, 
що державна політика має закріплюватися 
державно-правовим структурами, бути ві-
домою та зрозумілою суспільству. Однією зі 
складових, що формують державну політику 
є практична діяльність політичних суб’єктів і 
органів державної влади з реалізації вироб-
леного політичного курсу та досягнення кон-
кретних політичних цілей [1, с. 65]. В. Тер-
тичка наголошує, що державна політика як 
багатовекторна система відтворює динаміч-
ну єдність і взаємодію основних сфер суспі-
льного життя; під час формування держав-
ної політики вкрай важливо враховувати 
вплив на її зміст соціально-економічних та 
політичних чинників [2, с. 33]. О. Оболен-
ський акцентує увагу, що держава являє 
собою механізм відображення та забезпе-
чення спільних для всіх, інтегрованих пот-
реб, інтересів і цілей життєдіяльності лю-
дей, які мають єдине громадянство. У 
зв’язку із цим держава виступає механізмом 
збереження та розвитку цілісності, організо-
ваності й упорядкованості суспільства [1, 
с. 26]. 

Державна політика в галузі освіти є не-
від’ємною складовою загальнодержавної 
політики. Усе, що відбувається в суспільстві, 
природі, розвитку людської культури, так чи 
інакше впливає на формування та здійснен-
ня освітньої політики, функціонування сис-
теми освіти в цілому. 

І. Іванюк підкреслює, що освітня політика 
має певні характеристики, важливі для ро-
зуміння того, яким способом вона форму-
ється; треба брати до уваги контекст і пе-
редісторію прийняття політичних рішень в 
освіті; в основі політики – певні цінності, то-
му в будь-якому разі складно уявити полі-
тичне рішення, яке не ґрунтується на цінно-
стях; політика не може бути створена з чис-
того аркуша, без урахування обставин, у 
яких її впроваджуватимуть, треба зважати 
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на загальний контекст творення політики: 
історичний, соціальний, економічний, етніч-
ний, релігійний тощо [3, с. 15–16].  

Є. Красняков аналізує наукову та науко-
во-популярну літературу щодо визначення 
поняття “державна освітня політика” [4]. 
“Освітня політика – найважливіша складова 
політики держави, інструмент забезпечення 
фундаментальних прав і свобод особи, під-
вищення темпів соціально-економічного та 
науково-технічного розвитку, гуманізації су-
спільства, зростання культури. Освітня полі-
тика встановлює на основі суспільної згоди 
корінні цілі й завдання розвитку освіти, га-
рантує їх проведення в життя шляхом узго-
джених дій держави і суспільства. Щонай-
перше завдання освітньої політики на су-
часному етапі – досягнення сучасної якості 
освіти, її відповідності актуальним і перспе-
ктивним потребам особи, суспільства і дер-
жави” [5]; “державна політика у сфері осві-
ти – політика, в основі якої лежить принцип 
пріоритетності питань освіти, недопущення 
створення й діяльності політичних організа-
цій і релігійних рухів у державних і муніци-
пальних освітніх установах, органах управ-
ління. Організаційною основою державної 
політики є програми розвитку освіти, що 
приймаються найвищим органом законода-
вчої влади” [6]; “освітня політика – складова 
політики держави, сукупність теоретичних 
ідей, цілей і завдань, практичних заходів 
розвитку освіти [7]; “освітня політика – це, 
передусім, політика, що забезпечує розви-
ток і функціонування системи освіти. Вона 
спрямована на забезпечення суспільства 
знаннями, необхідними для суспільного ро-
звитку” [8]; “освітня політика – це сфера дія-
льності, пов’язана відносинами між соціаль-
ними групами з передачі новим поколінням 
накопиченого соціального досвіду, і транс-
ляції культури. Предметом освітньої політи-
ки є відносини або система відносин, що 
виникають в процесі діяльності” [9]. 

Беручи до уваги зазначені поняття й ак-
центуючи на тому, що саме держава є ви-
значальним суб’єктом реалізації суспільних 
інтересів щодо формування та розвитку си-
стеми освіти, визначимо державну освітню 
політику як сукупність сформованих та за-
конодавчо закріплених цілей, завдань, фун-
кцій, якими керуються органи державної 
влади при здійсненні державного управлін-
ня у сфері освіти з метою формування інте-
лектуального, духовного та виробничого 
потенціалу суспільства. Виходячи з наведе-
ного поняття, освіта має перетворитися не 
на державний, а на загальносуспільно-
державний пріоритет. Слід також зауважити 
на такому: чим більш централізованою, фо-
рмалізованою є освітня політика держави, 
тим нижчими є спроможність і здатність 

освіти до інновацій, це питання потребує 
окремої уваги в подальших дослідженнях. 

Поступальний розвиток освітянської га-
лузі в Україні зумовлює необхідність розши-
рення й поглиблення її нормативно-право-
вого забезпечення. Завданням законодав-
ства України про освіту визначено врегулю-
вання суспільних відносин у галузі навчан-
ня, виховання, професійної, наукової, зага-
льнокультурної підготовки громадян. Фун-
даментальним для діяльності органів дер-
жавного управління щодо реалізації держа-
вної політики у сфері освіти є Закон України 
“Про освіту”. У цьому Законі визначено полі-
тичний курс держави в галузі освіти, мету, 
принципи, зміст освіти, умови створення 
закладів освіти та їх урізноманітнення. Згід-
но з цим Законом, освіта – це основа інте-
лектуального, культурного, духовного, соці-
ального, економічного розвитку суспільства 
і держави. Україна визнає освіту пріоритет-
ною сферою соціально-економічного, духо-
вного і культурного розвитку суспільства.  

Протягом 1993–2000 рр., крім названого 
вище Закону України “Про освіту”, Указами 
Президента України було ухвалено “Основні 
напрями реформування вищої освіти” та 
“Про заходи реформування системи підго-
товки спеціалістів та працевлаштування ви-
пускників вищих навчальних закладів осві-
ти”. Ряд нормативних актів Кабінету Мініст-
рів України та Міністерства освіти і науки 
України сприяли створенню механізмів реа-
лізації зазначених документів. 

Конституційне право громадян на ре-
зультати своєї інтелектуальної діяльності 
реалізується за допомогою ряду законодав-
чих актів, якими забезпечується право на 
вибір і здійснення інтелектуальної, творчої 
діяльності, свобода літературної, художньої, 
наукової діяльності та творчості. До таких 
належать Закон України “Про наукову і нау-
ково-технічну діяльність” від 13.12.1991 р. в 
редакції 1998 р., Закон України “Про наукову 
і науково-технічну експертизу” від 
10.02.1995 р., Указ Президента України “Про 
вищу атестаційну комісію України” від 
25.02.1992 р., Указ Президента України 
“Про державну підтримку наукових установ, 
які працюють над новітніми науково-
технічними розробками” від 26.06.1995 р., 
Указ Президента України “Про державну 
підтримку наукової діяльності Академії наук 
України” від 22.03.1994 р. та інші акти зако-
нодавства України [10]. За роки незалежно-
сті української держави напрацьований зна-
чний масив актів законодавства, які безпо-
середньо стосуються сфери освіти. З при-
йняттям Конституції України, базового Зако-
ну України “Про освіту” та Законів прямої дії: 
“Про професійно-технічну освіту”, “Про за-
гальну середню освіту”, “Про позашкільну 
освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про вищу 
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освіту”, визначені як загальні правові засади 
функціонування та розвитку освіти, так і 
правові, організаційні, фінансові відношення 
її у підрозділах, а також їх фінансово-
господарська та матеріально-технічна база. 

Освітня діяльність на території України, 
відповідно до ст. 28 Закону України “Про 
вищу освіту”, здійснюється вищими навча-
льними закладами на підставі ліцензій, які 
видаються у порядку, встановленому Кабі-
нетом Міністрів України [10]. Вищі навчальні 
заклади, що мають ліцензії, вносяться Міні-
стерством освіти і науки України до Держа-
вного реєстру вищих навчальних закладів. 
Ліцензування освітніх послуг провадиться 
відповідно до Постанови КМУ від 29.08.2003 р. 
№ 1380. Закон України “Про освіту” одним із 
повноважень Міністерства освіти і науки 
України та міністерств і відомств України, 
яким підпорядковані навчальні заклади, ви-
значає здійснення навчально-методичного 
керівництва, контроль за дотриманням дер-
жавних стандартів освіти, державне інспек-
тування. Під дію цих законів підпадають та-
кож недержавні навчальні заклади. Таким 
чином, структура управління вищими на-
вчальними закладами, правила прийому й 
навчання, види і назви ВНЗ та їх структура, 
а також структура вчених ступенів, викла-
дацький склад і найменування відповідних 
посад та правила службового зростання, 
права й обов’язки студентів однорідні по 
всій країні.  

Урядом розроблені і діють переліки 
напрямів підготовки, спеціальностей за яки-
ми здійснюється підготовка фахівців: 

1. Перелік напрямів, за якими здійсню-
ється підготовка фахівців у вищих навчаль-
них закладах за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем бакалавра, затверджений Постано-
вою Кабінету Міністрів України від 
13.12.2006 р. № 1719.  

2. Перелік спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка фахівців у вищих 
навчальних закладах за освітньо-квалі-
фікаційним рівнем молодшого спеціаліста, 

затверджений Постановою Кабінету Мініст-
рів України від 20.06.2007 р. № 839. 

3. Перелік спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка фахівців у вищих 
навчальних закладах за освітньо-кваліфіка-
ційними рівнями спеціаліста і магістра, за-
тверджений Постановою Кабінету Міністрів 
України від 20.06.2007 р.  

Модернізація освіти України в контексті 
європейських вимог розпочалася задовго до 
набуття нашою державою в 2005 р. статусу 
учасниці Болонського процесу. Новий етап 
реформування освіти, зокрема вищої, пот-
ребує внесення суттєвих змін до норматив-
но-правових актів. Сьогодні мова йде про 
прийняття нового Закону “Про вищу освіту”, 
адже чинний Закон “Про вищу освіту” відс-
тає від потреб вищої освіти, економіки та 
суспільства взагалі.  

Законом “Про вищу освіту” визначено, 
що до структури вищої освіти входять освіт-
ні й освітньо-кваліфікаційні рівні [11]: 

1) освітні рівні: 
– неповна вища освіта; 
– базова вища освіта; 
– повна вища освіта;  

2) освітньо-кваліфікаційні рівні: 
– молодший спеціаліст; 
– бакалавр; 
– спеціаліст, магістр.  

Згідно з проектом Закону “Про вищу освіту”, 
до структури вищої освіти входять освітньо-
кваліфікаційні та освітньо-наукові рівні [12]: 

1) освітньо-кваліфікаційні рівні: 
– молодший бакалавр; 
– бакалавр; 
– магістр;  

2) освітньо-наукові рівні: 
– доктор філософії; 
– доктор наук.  

Структура вищої освіти на цей період ві-
дповідно до Закону “Про вищу освіту” має 
такий вигляд (рис. 1). 

Відповідно до проекту Закону “Про вищу 
освіту” структура вищої освіти має такий 
вигляд (рис. 2). 

 

Бакалавр Молодший спеціаліст

Магістр Спеціаліст

 
 

Рис. 1. Структура вищої освіти сьогодні згідно із Законом “Про вищу освіту” 

 

Бакалавр Молодший бакалавр

Магістр

 
 

Рис. 2. Структура вищої освіти сьогодні згідно із проектом Закону “Про вищу освіту” 

 
Як бачимо, зміна чинної в Україні структу-

ри кваліфікацій вищої освіти в проекті Закону 
“Про вищу освіту” торкнулася рівня молод-

шого спеціаліста та зникнення рівня спеціа-
ліста. Модернізація структури вищої освіти 
України вимагає змін у системі законодавчо-
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го й нормативно-правового регулювання ви-
щої освіти з урахуванням вимог європейської 
системи стандартів, які сприятимуть розвит-
ку національних культурних цінностей, демо-
кратії й гуманізму як основних чинників фун-
кціонування громадянського суспільства. Ак-
туальним для сьогодення є формування на-
ціональної системи кваліфікацій вищої осві-
ти, яка гармонізуватиме із системою кваліфі-
кацій Європейського простору вищої освіти, 
сприятиме подальшій її сертифікації в євро-
пейських та світових структурах. 

ІV. Висновки 
Враховуючи наукові здобутки вітчизня-

них учених та беручи до уваги те, що саме 
держава є визначальним суб’єктом реаліза-
ції суспільних інтересів щодо формування 
та розвитку системи освіти, надано визна-
чення поняття “державна освітня політика”.  

Реальності сьогодення потребують по-
дальшої модернізації вітчизняної  системи 
освіти. Час потребує внесення змін та допо-
внень до чинних законодавчих актів. У 
зв’язку із входженням до європейського 
освітнього простору і приєднанням до Бо-
лонського процесу актуальним є питання 
щодо прийняття нового Закону “Про вищу 
освіту”, положення якого мають орієнтува-
тися на потреби вищої освіти, економіки та 
суспільства взагалі, а також мати спрямова-
ність на інтегрування національної освіти в 
загальноєвропейську.  

Формування національної системи ква-
ліфікацій вищої освіти забезпечить взаємне 
визнання на європейському та міжнародно-
му рівні документів про освіту й навчання, 
конкурентоспроможність випускників на на-
ціональному та міжнародному ринках праці 
й надання освіті високої якості. Вирішення 
цього завдання сприятиме задоволенню 
особистісних потреб студентів у здобутті 
вищої освіти та розширенню їх компетент-
ності, створенню та розвитку належних умов 
для здійснення інноваційних наукових дос-
ліджень і підвищення мобільності студентів, 
наукових і науково-педагогічних працівників 
вищих навчальних закладів. 
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Козарь Т.П. Сутність та правові основи реалізації державної освітньої політики в Укра-
їні 

Анотація. У статті визначається сутність поняття “державна освітня політика”, аналі-
зуються правові основи реалізації державної освітньої політики в Україні, розглядається мо-
дернізація структури вищої освіти України в контексті входження вітчизняної системи вищої 
освіти до європейського освітнього простору.  
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Козарь Т.П. Сущность и правовые основы реализации государственной образовате-
льной политики в Украине 

Аннотация. В статье определяется сущность понятия “государственная образователь-
ная политика”, анализируются правовые основы реализации государственной образовате-
льной политики в Украине, рассматривается модернизация структуры высшего образова-
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ния Украины в контексте входа отечественной системы высшего образования в европейс-
кое образовательное пространство.  
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Kozar’ T. The essence and legal foundations of public education policy in Ukraine 
Annotation. In thе article the essence of concept “the state education policy” is defined, the legal 

framework of public education policy in Ukraine is analyzed. It includes updating the structure of 
higher education in Ukraine in the context of joining the national system of higher education into 
European educational space. 
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