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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Як відомо, проблеми розвитку освіти належать до

числа найбільш актуальних і практично значущих для
сучасного українського суспільства. Динамічний розви-
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У статі розглянуто окремі аспекти розвитку освіти й формування освітніх ресурсів України на сучас-
ному етапі. Окреслено основні соціально-економічні проблеми й суперечності, які виникають у цьому
процесі, та шляхи їх розв'язання. Висвітлено іманентно-специфічні особливості та характерні риси
освітніх ресурсів у цьому контексті. Зазначено, що однією з найбільш гострих і значущих соціально-еко-
номічних проблем вищої освіти поряд з проблемами якості й фінансування є суперечність між її приваб-
ливістю і рівнем доступності. Підкреслено важливість і нагальність удосконалення освітньої політики в
умовах економічних трансформацій в Україні. Сформульовано низку рекомендацій щодо вдосконален-
ня механізму і методів реалізації стратегічних пріоритетів і цілей суспільства і держави щодо освіти в
Україні. Приділено увагу проблемі гендерної нерівності у сфері освіти в Україні. Запропоновано заходи з
розв'язання соціально-економічних проблем й суперечностей формування освітніх ресурсів України.

The paper covers some aspects of the development of education and the formation of Ukraine educational
resources nowadays. It is noted that education, as an important philosophical and meaning making factor for
reforming the national economy, requires a thorough and detailed study, analysis and theoretical reflection in
order to identify, fix and correct the processes taking place in this field, the development of a mechanism and
methods for implementing strategic priorities and goals of society and the state in relation to education, the
replacement of outdated and the introduction of new tools and approaches to the methodical and methodological
principles of the functioning of education. It is indicated that among the most acute and significant socio-economic
issues of higher education along with the issues of quality and financing there is a contradiction between its
attractiveness and level of accessibility; lagging the education system behind the requirements of the modern
labor market; creating an effective method of forecasting the need for personnel; the need to improve the
management system of higher education institutions; reaching gender balance and eliminating gender inequality
in the field of education in Ukraine, etc. The main socio-economic problems and contradictions that arise in this
process and the ways of their solution are outlined. The immanent-specific peculiarities and characteristic features
of educational resources in this context are highlighted. The importance and urgency of improving education
policy under economic transformations in Ukraine; the need for new approaches, a new paradigm of relations
and cooperation between actors of educational activity, the understanding and development of science-based
directions and technologies of partnership, the interaction on the basis of common interests and mutual benefit
of participants in the educational process are emphasized. It is stressed that modern society is characterized by
an extremely increased role and importance of information and knowledge, a sharp rise in volumes and pace of
the emergence of new information, an extensive introduction of information and communication technologies in
all spheres of social and economic life.

A number of recommendations for improving the mechanism and methods to implement the strategic priorities
and goals of society and state in relation to education in Ukraine are formulated. Measures for solving the socio-
economic problems and contradictions of formation of Ukraine's educational resources are proposed.
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ток системи освіти, якісні людські ресурси є запорукою
і неодмінною умовою стійкого соціально-економічного
поступу України. Освіта перетворюється на джерело
створення нових знань, інновацій, технологій і капіта-
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лу, з якого вони поширюються і проникають у всі сфери
людської життєдіяльності, стає стратегічним фактором
у конкурентній боротьбі за ринки.

Все це значно підвищує вимоги до системи освіти, її
здатності функціонувати в непостійному, мінливому
середовищі, швидко й адекватно реагувати на динаміку
ринкових змін. Зміст, структура, стандарти, обсяг і тех-
нології освіти повинні відповідати вимогам і потребам
суспільства, економіки та держави у кваліфікованих фа-
хівцях; механізми фінансування й управління — ство-
рювати сприятливі умови для розвитку системи освіти,
формування освітніх ресурсів, доступності та якості
освіти, самореалізації особистості.

У цих процесах природно з'являються й потребують
постійної уваги з боку суспільства соціально-економічні
проблеми й суперечності, розв'язання яких має забез-
печити не тільки адаптацію системи освіти до реалій сьо-
годення, а й перетворити її на впливаючий чинник соці-
альних, економічних, політичних перетворень у країні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Освітня проблематика досить грунтовно і всебічно

представлена у вітчизняній науковій літературі. Ваго-
мий внесок у теоретико-методологічне осмислення і
дослідження проблем, стану і трендів розвитку й функ-
ціонування освіти, формування освітніх ресурсів внесли
такі науковці, як Л. Антошкіна, Я. Болюбаш, В. Геєць,
Б. Данилишин, М. Долішній, І. Каленюк, Л. Козарезен-
ко, О. Куклін, В. Пономаренко, О. Раєвнева, М. Степко
та ін.

Концептуальні засади освіти, фундаментальні ас-
пекти наукового розуміння проблем освітніх ресурсів
опрацьовано в роботах Г. Беккера, Б. Вейсброда,
Дж.К. Гелбрейта, П. Друкера, Л. Едвінсона, Р. Лукаса,
Ф. Кумбса, Ф. Махлупа, П. Ромера, А. Турена, Ч. Хан-
сена, Х. Хекхаузена, Т. Шульца, Й. Шумпетера та ін.

Інформаційно-методологічною основою статті є
матеріали наукових періодичних видань та статистичні
дані міжнародних і вітчизняних організацій щодо сфе-
ри освіти.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Розвиток і формування освітніх ресурсів супровод-
жується виникненням певних проблем і суперечностей,
зокрема, соціально-економічного характеру, які потре-
бують ретельного дослідження й науково-теоретично-
го опрацювання. Статтю присвячено узагальненню й си-
стематизації наявних науково-теоретичних поглядів
щодо окремих аспектів цих проблем і суперечностей,
розкриттю їх сутності та окресленню можливих шляхів
розв'язання.

ЦІЛІ СТАТТІ
Освіта, яка є одним з вагомих світоглядних і смис-

лоутворюючих чинників процесу реформування націо-
нальної економіки, потребує всебічного і грунтовного
вивчення, аналізу й теоретичного осмислення для оз-
начення, фіксації і корекції процесів, які відбуваються
в цій галузі, розроблення механізму і методів реалізації
стратегічних пріоритетів і цілей суспільства і держави
щодо освіти, зміни застарілих та впровадження нових
інструментів і підходів до методичних та методологіч-
них засад функціонування освіти.

Саме тому метою написання статті є виявлення іма-
нентно-специфічних особливостей соціально-економіч-
них проблем і суперечностей розвитку освіти, розкриття
характерних рис освітніх ресурсів у цьому контексті, а та-
кож розроблення рекомендацій щодо їх удосконалення в
умовах сучасних економічних трансформацій в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сучасна економіка висуває жорсткі вимоги як до

рівня теоретичних знань, практичних навичок і вмінь пра-

цівника, так і до його особистісних характеристик —
професійної компетентності, працелюбності, організо-
ваності, чесності, комунікабельності, обов'язковості,
надійності та відповідальності. Здобуття освіти й одер-
жання диплома не закінчує період навчання, швидкі
зміни економічного і технологічного середовища вима-
гають від працівника уміння й готовності продовжува-
ти вчитися протягом усього трудового життя і за необ-
хідності перенавчатися. Здатність до неперервного на-
вчання й самонавчання є однією з конкурентних пере-
ваг на ринку праці і сприяє успішному професійному та
кар'єрному зростанню людини, хоч би в якій сфері су-
спільного виробництва вона працювала.

В умовах реформування економіки освіта може й
повинна бути домінантною силою і потужним рушієм
фундаментальних змін соціально-економічної сфери
суспільства, провідником і поширювачем передових
ідей, інноваційних винаходів і технологій, капіталу
тощо, кінцевою метою яких є глибинна трансформація
й утвердження нових, більш сучасних організаційно-
управлінських, господарських, фінансових та інвестиц-
ійних механізмів функціонування як економіки в ціло-
му, так і самої сфери освіти.

У ході модернізації соціально-економічних засад
функціонування системи освіти неминуче постають про-
блеми й суперечності, які вимагають максимально своє-
часної і адекватної суспільної рефлексії, раціональних
оцінок, пошуку і знаходження відповідей і рішень на
виниклі питання.

Дослідження науковців показують, що серед основ-
них проблем формування освітніх ресурсів є такі.

1. Низька відповідальність фахівців за вибір про-
фесії та органів державної влади за витрачення коштів
на формування кадрів.

2. Нездатність системи формування кадрів швидко
адаптуватись до змін в попиті на робочу силу в економіці
та попиті на освітні послуги.

3. Відсутність у підприємств стимулів до активізації
підвищення кваліфікації кадрів.

4. Нестача кошів для ефективного проведення підго-
товки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
кадрів.

5. Низька довіра населення і роботодавців до якості
освітніх послуг.

6. Відірваність систем формування кадрів від науки
та виробництва [5].

Відставання системи освіти від вимог сучасного рин-
ку праці є однією з причин того, що випускники освітніх
закладів нерідко не працевлаштовуються за фахом, здо-
бутим у навчальному закладі. Цьому сприяє й те, що си-
стема освіти на практиці не несе відповідальності за по-
дальше використання кінцевих результатів своєї діяль-
ності — освітніх ресурсів. Як свідчать соціологічні до-
слідження, 37,4% спеціалістів працюють не за фахом,
36,6% зазначають, що їх робота безпосередньо сто-
сується освіти, отриманої у ВНЗ, а 25,7% стверджують,
що працюють у сфері, яка близька до їх спеціальності.
Водночас роботодавцям важливо, щоб освіта кандида-
та відповідала профілю роботи. Кожен третій з опита-
них зазначив, що на цьому акцентували при прийнятті
на роботу. 25,5% компаній готові наймати працівників,
освіта яких хоча б приблизно відповідає обраному
профілю [7].

Розв'язання цих проблем з огляду на роль і значен-
ня освіти для розвитку й оновлення економіки є пріо-
ритетним завданням суспільства й держави.

Важливим фактором розвитку освітньої сфери в
сучасних соціально-економічних умовах є прагнення
українських громадян до здобуття вищої освіти, усві-
домлення, що належна освіта підвищує шанси і можли-
вості здобути відповідний соціальний статус, зайняти
гідне становище в суспільстві, розвинути свої творчі
здібності та реалізувати свій інтелектуальний і профе-
сійний потенціал. Відповіддю системи освіти на це стало
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урізноманітнення форм, методів і змісту навчання (впро-
вадження дистанційної освіти, розширення номенкла-
тури спеціальностей і програм навчання, впроваджен-
ня неперервної освіти, індивідуалізація освіти, орієнта-
ція на задоволення потреб ринку і споживачів), розши-
рення мережі закладів освіти, посилення зв'язків між
закладами освіти різних рівнів, застосування в навчаль-
ному процесі сучасних технологій тощо.

Наукові дослідження свідчать, що основними тен-
денціями розвитку сучасної системи освіти є її масовість
та динамізм (так, за даними OECD за період з 1965 по
2015 рр. кількість людей у віці 25—34 років, які мали пов-
ну середню освіту зросла з 43 % у 1965 р. до 83 % у 2015 р.,
половина 25—34-річних з повною середньою освітою у
2015 р. мали вищу освіту, тоді як у 1965 р. — лише 30 %
[11]); диверсифікація і інтернаціоналізація; орієнтація
якості навчання на кінцевий результат; спрямованість
на науково-дослідну діяльність [9, с. 519].

 Процеси, які відбуваються у сфері освіти, її потре-
би, суперечності і проблеми потребують постійної ува-
ги з боку суспільства й держави. Зокрема одними з
найбільш актуальних і невідкладних є такі:

— ступінь інтенсивності науково-педагогічної праці
і рівень її оплати;

— величезні витрати життєвої енергії працівників
освіти і соціальні умови її відновлення;

— привабливість вищої освіти і ступінь її доступ-
ності.

— оновлення змісту вищої освіти і підвищення її
якості;

— формування ефективних механізмів трансляції
соціального замовлення системі вищої освіти;

— створення різноманітних гнучких привабливих
умов для залучення до системи освіти нового поколін-
ня педагогічних кадрів;

— розроблення і впровадження ефективних ме-
ханізмів ротації управлінських кадрів, професійного та
кар'єрного зростання в системі освіти;

— належне забезпечення й використання відповід-
ної матеріально-технічної бази закладів системи осві-
ти;

— розширення участі суспільства в управлінні осві-
тою тощо (певною мірою це реалізується в законі про
вищу освіту (ст. 37) створенням Наглядових рад ВЗО,
які наділяються реальними важелями впливу на життя
ВЗО [10]).

Поряд з тим для системи освіти залишаються ак-
туальними завдання організаційно-фінансового поряд-
ку:

— створення і впровадження професійно орієнто-
ваних та економічно вигідних типів освіти для задово-
лення потреб ринку праці;

— забезпечення потреб зростаючої кількості вступ-
ників без істотного збільшення урядових витрат на вищу
освіту;

— пропонування, передусім, програм, в яких вико-
ристовуються дослідження прикладного характеру;

— поновлення та покращення вже існуючої профе-
сійно орієнтованої освіти [8, с. 9].

Сучасні виклики, що стоять перед системою освіти
зумовлюють необхідність нових підходів, нової парадиг-
ми відносин і співпраці суб'єктів освітньої діяльності,
осмислення й розробки науково обгрунтованих на-
прямів і технологій партнерства, взаємодії на основі
спільності інтересів і взаємної вигоди учасників освіт-
нього процесу. Таке бачення перспектив освіти потре-
бує коригування змісту й методів навчання в напрямку
якнайповнішого врахування й відображення інтересів
студентів, вишу, суспільства, країни загалом. Уявляєть-
ся, що саме в цьому контексті можливе розв'язання про-
блеми забезпечення рівності доступу громадян до осві-
ти, реалізувати принцип соціального партнерства, ство-
рити ефективні механізми трансляції соціального замов-
лення системі освіти.

Сучасне суспільство часто називають інформацій-
ним суспільством [1—4], маючи на увазі зростання ролі
й важливості інформації і знання в соціальній, еко-
номічній, політичній та культурній діяльності людини,
збільшення темпів появи нової інформації, швидкості її
опрацювання завдяки новітнім технологіям, всеохопне
впровадження інформаційно-комунікаційних техно-
логій у всі сфери суспільного і господарського життя,
формування єдиного інформаційного простору в мас-
штабах світу. Щодо освіти, можна виокремити такі го-
ловні тенденції, які вона має врахувати:

1) знання та інформація стають основним суспіль-
ним і економічним ресурсом;

2) швидке виникнення нових і застарівання старих
виробництв і секторів економіки, що зумовлює постійну
міграцію та високу конкуренцію працівників, часту зміну
професії та постійно навчання;

3) обробка інформації, виробництво інформаційних
продуктів і послуг стають основною формою економі-
ки, що зумовлює зростання кількості працівників, зай-
нятих у цій сфері;

4) інтенсифікація та поглиблення процесів інформа-
тизації, дедалі більше охоплення інформаційними тех-
нологіями суспільно-економічних процесів;

5) подальша глобалізація інформаційних ресурсів та
інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури;

6) подальша автоматизація інтелектуальної праці;
7) ймовірне виникнення проблеми витіснення людсь-

кої праці штучним інтелектом;
8) стрімкий розвиток нових технологій, маркетин-

гових ідей і професій.
Очевидно, що процеси інформатизації суспільства

будуть надалі поглиблюватися й поширюватися, дикту-
ючи відповідні зміни й у сфері освіти. Це вимагає від
освіти адекватно реагувати на виклики часу:

1) обов'язком вищої школи є підготовка фахівців, які
не тільки виконують виробничі функції, але й мають
навички проведення досліджень теоретичного і при-
кладного характеру;

2) масштаби й пропорції підготовки фахівців мають
бути орієнтовані на перспективу, чутко реагувати на
структурні зрушення в економіці;

3) вища школа повинна враховувати тенденції зміни
профілю працівників, співвідношення процесів диферен-
ціації й інтеграції трудових функцій і забезпечувати
підготовку фахівців, професійний профіль котрих мак-
симально б ураховував потреби господарства як по-
точні, так і в найближчому й віддаленому майбутньому;

4) вища школа відіграє надзвичайно важливу роль у
перетворенні й підвищенні кваліфікації кадрів;

5) при прогнозуванні та плануванні підготовки
фахівців потрібно враховувати цілий ряд чинників, се-
ред яких:

— забезпеченість економіки фахівцями в цілому, за
професійними групами, за територією, за галузями, за
видами економічної діяльності тощо;

— збільшення потреби у фахівцях нових профілів з
огляду на науково-технологічні досягнення;

— раціональне співвідношення чисельності фахівців
з вищою освітою, зумовлене галузевими особливостя-
ми змісту праці;

— специфіку і тенденції демографічних процесів у
країні;

— врахування думки працедавців щодо підготовки
фахівців відповідних спеціальностей і кваліфікацій;

— соціальні пріоритети та потреби населення щодо
освіти.

Тому цілком назрілою й актуальною уявляється
створення ефективної методики прогнозування потре-
би в кадрах. Для цього, як зазначає низка українських
дослідників, доцільно використати:

— "вітчизняний досвід у цій сфері (ретроспективний
аналіз окремих позитивних аспектів визначення обсягів
підготовки фахівців за умов планової економіки і вит-
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ратного підходу до фінансування закладів з вищої та
професійно-технічної освіти);

— сучасні методичні підходи до визначення по-
треби у фахівцях вітчизняних науковців та фахівців
країн СНД, оскільки рівень соціально-економічного
розвитку та умови життя останніх є порівняно більш
наближеними до умов нашої країни (у т.ч. конкурс-
ний підхід до розміщення замовлень на підготовку
фахівців);

— досвід розвинених країн світу (контрактний
підхід, гранти на навчання, відмова від постатейного
фінансування ВНЗ і перехід до фінансування підготов-
ки за принципом "кошти прямують за студентом")" [6,
c. 93—94].

Інтересам подальшого вдосконалення й розвитку
вищої школи відповідає практичне застосування змін до
системи управління вищими навчальними закладами:
виключення втручання органів влади у внутрішні спра-
ви освітніх закладів; поважання академічних свобод і
прав вишів; реалізація принципів автономії та самовря-
дування закладу вищої освіти тощо, які вносяться за-
конами України про освіту і вищу освіту.

Як відомо, однією з найбільш гострих і значущих
соціально-економічних проблем вищої освіти поряд з
проблемами якості й фінансування є суперечність між
її привабливістю і рівнем доступності. Проблема
рівності в освіті в теоретичному плані щільно пов'яза-
на з ідеєю соціальної справедливості і соціальної
рівності. Доступність освіти є невід'ємною частиною і
важливим чинником забезпечення соціальної
цілісності й стабільності. Рівність в освіті вписується в
більш широку проблематику соціально-економічної
рівності, що сприяє загальному економічному зростан-
ню, більш стабільному й гармонійному розвитку сусп-
ільства. Саме тому орієнтація на фінансування освітніх
програм для студентів з низьким соціально-економіч-
ним статусом, заохочення студентів з меншин до здо-
буття освіти та надання додаткової допомоги в разі
потреби, розробка заходів щодо спрямування ресурсів
до найбільш неблагополучних регіонів, сприяння то-
лерантності і гендерній рівності, покращення умов до-
ступу та якості усіх рівнів освіти мають бути пріорите-
тами освітньої політики держави. Такий підхід коре-
лює, зокрема з рекомендаціями міжнародних органі-
зацій щодо розвитку систем освіти [12].

Уявляється, що усуненню суперечностей між при-
вабливістю вищої освіти і ступенем її доступності сприя-
тиме здійснення таких заходів.

1. Державна політика вирівнювання стартових мож-
ливостей при вступі до вузу має бути спрямована на ви-
рівнювання якості середньої освіти та субсидування
навчання обдарованих представників соціально незахи-
щених груп населення.

2. Вирівнювання якості середньої освіти через по-
слідовне здійснення контролю за виконанням освітніх
стандартів; реалізацію програм реструктуризації
сільських шкіл та створення шкільних округів; стиму-
лювання створення базових шкіл вишів у сільських
місцевостях і малих містах; створення університетських
комплексів на базі ВНЗ та закладів загальної середньої
та професійно-технічної освіти.

3. Спеціальна адресна допомога талановитій молоді
із соціально вразливих груп населення. Державна пол-
ітика вирівнювання стартових можливостей для здобут-
тя вищої освіти повинна використовувати інструменти
субсидування навчання обдарованих представників со-
ціально вразливих груп населення. Найбільш доцільним
видається повне або часткове покриття витрат осіб із
соціально вразливих груп на навчання, використовую-
чи механізми освітніх кредитів, державних зворотних
субсидій, стипендій тощо.

4. Цілеспрямований розвиток можливостей для по-
єднання студентами навчання з роботою, створення
спеціальних центрів з працевлаштування студентів та

підбору потенційних роботодавців, які можуть креди-
тувати їх навчання.

5. Збільшення адресного фінансування, що перед-
бачає, в тому числі, підтримку звичайних навчальних
закладів (шкіл і вузів), які беруть у свої ряди "важких"
учнів і студентів.

Важливе місце з точки зору доступності освіти по-
сідають гендерні аспекти рівності освітніх можливостей,
проблема рівного доступу до освіти чоловіків і жінок і
рівного використання ними отриманого освітнього по-
тенціалу протягом життя.

Світові тенденції показують, що середні показни-
ки рівня середньої і вищої освіти в різних вікових
категоріях (55—64 року і 25—34 роки) в цілому ма-
ють позитивну динаміку в забезпеченні рівного дос-
тупу чоловіків та жінок до освіти. Однак гендерний
дисбаланс у середній і вищій освіті продовжує збері-
гатися (табл. 1).

В Україні проблемам гендерної нерівності в освіті
поки що приділяється недостатня увага, але можна при-
пустити, що проблеми гендерного дисбалансу властиві
і нашій системі освіти. Як зазначається в дослідженні,
проведеному українськими науковцями під егідою
Світового банку, "у сфері освіти не простежується важ-
ливих гендерних розривів, оскільки як жінки, так і чо-
ловіки, мають рівний доступ до базових освітніх рівнів.
Жінок більше серед здобувачів вищої освіти, в той час
як чоловіки переважають у професійно-технічних на-
вчальних закладах. Однак, саме на рівні отримання осві-
ти закладається підгрунтя гендерної сегрегації зайня-
тості, оскільки чоловіки і жінки схильні вибирати різні
навчальні дисципліни. Існують також значні обмежен-
ня щодо вступу до вищих навчальних закладів системи
національної безпеки та оборони, оскільки перелік до-
ступних для жінок спеціальностей визначається
Міністерством оборони України. Хоча були здійснені
певні зусилля з гендерної експертизи навчальних про-
грам у вищих навчальних закладах і загальноосвітніх
школах, комплексна політика щодо включення прин-
ципів гендерної рівності до системи освіти досі відсут-
ня" [13, c. 11—12].

Одним з важливих заходів, що може сприяти підви-
щенню доступності освіти, рівня професійної підготов-
ки, є активне використання в процесі навчання інфор-
маційно-комунікаційних технологій. Суспільство, грун-
товане на знанні, вимагає їх активного використання не
тільки в навчальних закладах, але й удома, в бібліоте-
ках, освітніх центрах, на підприємствах.

Актуальною проблемою системи освіти є супе-
речність між традиційною системою підготовки сту-
дентів і необхідністю в її якості, різнорівневості, мо-
більності, гнучкості, безперервності, наступності та ва-
ріативності.

Неабиякого значення мають проблеми якості осві-
ти як основи якості життя людини і суспільства. Про-
блема якості освіти також загострилась і у зв'язку з без-
перервно зростаючим обсягом людських знань.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Узагальнюючи вищезазначене, доцільно відзначити,
що проблеми, суперечності й виклики, які стоять перед
системою освіти, їх розуміння й осмислення, врахуван-
ня світових трендів розвитку освіти й освітніх ресурсів
є фундаментальною основою реалізації цілей і завдань
освіти як одного з найважливіших суспільних інститутів
і факторів економічного зростання. Розробка, вдоско-
налення і запровадження новітньої стратегії розвитку
освіти, імплементація її елементів і механізмів у рамках
освітньої політики, визначення напрямів, пріоритетів і
шляхів модернізації системи освіти відповідно до вимог
і потреб суспільства й економіки є необхідною умовою
підвищення якості і конкурентоспроможності українсь-
кої освіти, перетворення її на гнучкий і адаптабельний
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"організм", здатний швидко й адекватно віддзеркалю-
вати, передбачати і реагувати на зміни економічного і
соціокультурного середовища, інтегруватися до євро-
пейського і світового освітнього простору. Такий підхід
також корелює з Глобальними цілями сталого розвит-
ку, затверджених у 2015 році на саміті ООН з питань
сталого розвитку, однією з яких є забезпечення все-
охоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочен-
ня можливості навчання впродовж усього життя для
всіх [14].
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Таблиця 1. Охоплення населення країн ОЕСР повною
середньою і вищою освітою у 2007—2017 рр., у %


