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ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПУБЛІЧНОГО 
УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ОСВІТИ  

 
Проблеми освіти, зокрема державного управління цією 

сферою, стали особливо актуальними на порозі третього тисячо-
ліття, оскільки необхідність своєчасного реагування на виклики 
часу вимагає модернізації управління освітою. Освіта як основа 
соціального, політичного, економічного, духовного та культур-
ного розвитку суспільства проголошена державним пріоритетом. 
Як державний і громадський інститут вона передбачає відпові-
дальність держави і суспільства за стан її функціонування. Осві-
та стає головним засобом соціальних змін без порушення струк-
тури економічного фундаменту. Інвестиції в освіту стають важ-
ливим чинником економічного і соціального прогресу (існує 
пряма залежність між рівнем освіти та продуктивністю праці 
людини). 

Нові відносини, зумовлені суспільними, політичними, еко-
номічними, культурними змінами, глобалізацією, інформацій-
ною революцією, вимагають революційних змін в освіті, зокрема 
в управлінні цією сферою відповідно до розвитку демократії, 
ринкових відносин. Модернізація управлінських механізмів стає 
важливим засобом розвитку освіти в Україні [1, с. 5]. 

Сучасний стан державного управління сферою освіти по-
єднує в собі як інститути, успадковані від радянської адміністра-
тивно-командної системи, так і нові, сформовані вже за роки 
незалежності, які не завжди відповідають стандартам демокра-
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тичної правової держави із соціально орієнтованою ринковою 
економікою. Механізми управління розвитком освіти практично 
не розроблені. Як наслідок для вирішення завдань управління 
інноваційними процесами використовуються схеми управління 
процесами функціонування, що "тиражують" існуючі недоліки. 
Тому, в умовах становлення і розвитку громадянського суспіль-
ства, необхідно розглядати публічне управління освітою, як вид 
управлінської діяльності, де громадськість виступає повноправ-
ним соціальним партнером процесу управління освітою, який 
наділений у ньому реальними функціями і повноваженнями [1, с. 
6]. 

Одним із інструментів механізмів державного управління 
освітою, який в силах вирішити багато з визначених проблем, є 
широке впровадження  в Україні дистанційної освіти. Із другої 
половини ХХ ст. заочні вищі навчальні заклади, вечірні універ-
ситетські курси й дистанційні університети, віртуальні та відк-
риті університети відкрили доступ до вищої освіти широкому 
загалу студентської молоді, зокрема тим, хто з різних причин не 
міг регулярно відвідувати заняття. Ще донедавна навчанню на 
відстані відводилося другорядне місце, проте сьогодні дистан-
ційне навчання стало розглядатися як найефективніший засіб 
забезпечення безперервної освіти, що знайшло своє відбиття у 
формуванні цілеспрямованої державної освітньої політики Укра-
їни, закріпленої в законах України «Про вищу освіту» та «Про 
Національну програму інформатизації», Концепції розвитку дис-
танційної освіти в Україні, «Положенні про дистанційне навчан-
ня». 

Дистанційне навчання представляє собою нову організацію 
освіти, що ґрунтується на використанні як сучасних методів 
отримання знань, так і нових інформаційних та телекомуніка-
ційних технологій, а також на принципах самоосвіти. Дистан-
ційне навчання дає змогу впроваджувати інноваційні технології 
викладання матеріалу, здобувати повноцінну вищу освіту або 
підвищувати кваліфікацію і має такі переваги, як гнучкість, ак-
туальність, зручність, модульність, економічну ефективність, 
інтерактивність, відсутність географічних кордонів для здобуття 
освіти. 

З 2020 р. змінився принцип фінансування університетів, 
також змінюються підходи держави до управління закладами 
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вищої освіти. Міністерство освіти поставило за мету, щоб через 
п'ять років повністю змінити оцінювання вищої освіти на пози-
тивну. Так, за даними національних опитувань, принаймні 35% 
респондентів роботодавців лише позитивно оцінювали навички 
студентів-випускників. В свою чергу, понад 70% студентів вва-
жають якість освіти в Україні середньою, низькою або дуже ни-
зькою. В 2019 році серед офіційно зареєстрованих безробітних 
майже 50% становили особи з вищою освітою, а 30% - з профе-
сійно-технічною. 40% роботодавців, які потім наймають тих, хто 
вийшов із закладів вищої або професійної освіти, кажуть, що у 
випускників є прогалини в навичках і, передусім, у м'яких нави-
чках (вміння розв’язувати складні завдання, креативно і критич-
но мислити, комунікувати і співпрацювати) [2].  

Таким чином, подальший розвиток України безпосередньо 
залежить від якісної підготовки спеціалістів, рівня їхніх знань. 
Забезпеченню високого інтелектуального рівня громадян може 
сприяти дистанційна освіта, яка відкриває перед людиною ши-
рокі можливості для отримання освітніх послуг у необмеженому 
географічному просторі. А основними якостями, які  характери-
зують публічного управління освітою, мають бути: управлінські  
функції, що пов'язані із забезпеченням існування та розвитку 
освітянської галузі. 
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