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оборони України – оперативними, оперативно-технічними, влас-
ної безпеки; Національному антикорупційному бюро України – 
детективів, оперативно-технічними, внутрішнього контролю1 . 

Для всіх зазначених правоохоронних органів характерні 
специфічні ознаки, які відрізняють їх від інших державних органів 
і недержавних правоохоронних структур. Ці ознаки і визначають 
особливості організації діяльності правоохоронної сфери, вони 
дозволяють чітко визначити місце правоохоронних органів серед 
інших правоохоронних організацій стосовно компетенції та відпо-
відальності за вирішення поставлених перед ними завдань для 
недопущення змішування компетенцій між ними.  

В країнах Європи існує інша градація органів, які входять до 
складу правоохоронної сфери. Якщо в Україні система цих органів 
презентує виконавчу гілку влади та фінансується з єдиного 
центру – Державного бюджету України, то за кордоном розподіл 
сучасних правоохоронних органів відбувається на центральному і 
місцевому рівнях. У свою чергу, центральні правоохоронні органи 
мають військовий та цивільний характер. Перші створюють як 
озброєні підрозділи для підтримки внутрішнього порядку, другі – 
як органи місцевої адміністрації. В Україні також намагалися піти 
цим шляхом, навіть було запущено пілотний проект муніципаль-
ної поліції у м. Києві, Вінницькій, Житомирській та інших облас-
тях, але, на жаль, з інтенсивним розвитком реформування ця 
спроба не знайшла належної підтримки. 
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жавним пріоритетом країни. І це є закономірним, адже інвесту-
вання в освіту є важливим чинником економічного і соціального 
прогресу, найефективнішим засобом соціальних змін без зламу 
структури економічного фундаменту. Саме навчання молодого 
покоління визначає майбутнє держави. Очевидно, що сьогодні 
українська освіта не відповідає ані сучасним запитам з боку особи-
стості та суспільства, ані потребам економіки, ані світовим тенде-
нціям. Саме тому реформа передбачає системну трансформацію 
сектору, головна мета якої – нова висока якість освіти на всіх рів-
нях: від початкової школи – до вищих навчальних закладів. У нау-
ковій сфері реформа покликана зупинити ізоляцію і стагнацію у 
сфері досліджень, сформувати запит на якісну підготовку дослід-
ників та якісні розробки в галузі фундаментальних і прикладних 
наук, скоротити розрив між дослідженнями та впровадженням їх 
результатів, інтегрувати вищу освіту й науку України в освітній та 
дослідницький простір Європейського Союзу. 

Відтак реформа системи освіти України є одним із найакту-
альніших для держави питань сьогодення і визначена головним 
пріоритетом держави відповідно до Стратегії сталого розвитку 
«Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січ-
ня 2015 року № 5/20151. 

Стратегія визначає мету, вектори руху, дорожню карту, 
першочергові пріоритети та індикатори належних оборонних, со-
ціально-економічних, організаційних, політико-правових умов 
становлення та розвитку України. 

Метою Стратегії є впровадження в Україні європейських 
стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі. 

Задля цього рух уперед здійснюватиметься за одним із та-
ких векторів: вектор відповідальності – це забезпечення гарантій, 
що кожен громадянин, незалежно від раси, кольору шкіри, полі-
тичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціа-
льного походження, майнового стану, місця проживання, мовних 
або інших ознак, матиме доступ до високоякісної освіти, системи 
охорони здоров’я та інших послуг у державному та приватному 
секторах. Територіальні громади самостійно вирішуватимуть пи-
тання місцевого значення, свого добробуту і нестимуть відповіда-
льність за розвиток усієї країни. 

За вектором відповідальності передбачено реформу системи 
освіти. Так, освітня реформа матиме чотири напрями: реформу 

                                                 
1 Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» : Указ Президе-

нта України від 12 січ. 2015 р. № 5/2015 [Електронний ресурс]. Режим 
доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015. 
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середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, вищої 
освіти та створення нової системи управління і фінансування нау-
ки. За кожним із них будуть здійснені певні заходи, спрямовані на 
досягнення спільної мети: перетворити українську освіту на інно-
ваційне середовище, в якому учні й студенти отримують навички 
та вміння самостійно здобувати знання і застосовувати їх у прак-
тичній діяльності, а науковці мають можливості та ресурси для 
проведення досліджень, що безпосередньо впливатимуть на соці-
ально-економічне становище в державі. 

Нині реформа системи освіти України відбувається у період 
агресії Російської Федерації, анексії Автономної Республіки Крим 
та окупації частини території Донецької та Луганської областей. В 
цих умовах забезпечення населення необхідною інформацією, 
знаннями та вміннями реалізації і захисту своїх соціальних прав та 
свобод у сфері публічних відносин через систему освіти для зміц-
нення соціальної безпеки стає стратегічно важливим пріоритетом. 

Разом з тим у процесі реформування системи освіти України 
актуалізуються загрози соціальній безпеці держави, територіаль-
них громад та громадян, пов’язані зі зміною механізмів забезпе-
чення права на освіту, а також доступу до освіти, трансформацією 
змісту та необхідності підвищення якості освіти. Так, за даними 
Національного інституту стратегічних досліджень, до них нале-
жать: несформованість та неактуальність державних стандартів 
освіти різних рівнів; неконкретність та необ’єктивність цілепок-
ладання та визначення державою результативних показників ре-
алізації більшості бюджетних програм у сфері освіти; недостатньо 
ефективний контроль забезпечення якості освітніх пос-
луг; недостатнє та невідповідне забезпечення реалізації права 
громадян на освіту через обмеженість територіального доступу до 
закладів освіти та недосконалість інфраструктури, передусім до-
шкільної, позашкільної освіти та середньої освіти; внаслідок неви-
значеності правових аспектів реформування закладів освіти поси-
люється загроза соціальній безпеці держави в процесі реалізації 
реформи; недостатня ефективність та прозорість використання 
бюджетних коштів для функціонування і розвитку системи осві-
ти; достатньо низький рівень конкурентоспроможності вітчизня-
них закладів вищої освіти у глобальних рейтингах; демографічна 
криза та її кореляція зі зниженням попиту на освітні послуги укра-
їнських закладів вищої освіти.1 

                                                 
1 http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Osvita_Lviv-c1991.pdf. 
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Поділяємо думку фахівців Національного інституту страте-
гічних досліджень, згідно з якою для усунення вказаних викликів і 
загроз соціальній безпеці держави в процесі реформи системи 
освіти України Міністерству освіти і науки України спільно з ін-
шими державними органами необхідно вжити ряд заходів: спільно 
з Державною службою статистики України особливу увагу зверну-
ти на необхідність удосконалення статистичного обліку та широ-
кого оприлюднення даних про систему освіти, заклади освіти, у 
тому числі щодо стимулювання закладів освіти та органів місце-
вого самоврядування до оновлення баз даних, та необхідності пу-
блічного фінансового звітування; спільно з Міністерством фінан-
сів України забезпечити системний моніторинг використання бю-
джетної субвенції місцевим бюджетам, зобов’язати профільні де-
партаменти обласних державних адміністрацій надати підсумкові 
звіти використання бюджетних субвенцій місцевими бюджетами, 
провести аналіз причин невикористання бюджетних субвенцій у 
2015 – 2016 рр. з розробленням відповідних заходів щодо покра-
щення ефективності освоєння бюджетних коштів; провести сис-
темний аудит закладів освіти за ключовими кількісними та якіс-
ними показниками; провести цільове дослідження відповідності 
існуючого рівня якості системи освіти України завданню забезпе-
чення захисту та реалізації соціальних прав і свобод громадян 
України та засад гуманітарної безпеки країни; розробити і внести 
пропозиції щодо реалізації окремої бюджетної програми з розвит-
ку медіаосвіти, передбачивши відповідні асигнування у бюджеті 
України на 2018 р. Метою цієї бюджетної програми визначити 
створення додаткових можливостей навчання у закладах освіти 
всіх рівнів тощо.1 

Резюмуючи викладене вище зазначимо, що особливої акту-
альності набуває питання мобільності, конкурентоспроможності 
та рівня кваліфікації працівників. Освітня та наукова галузь має 
перетворитися на важіль соціальної рівності та згуртованості, 
економічного розвитку і конкурентоспроможності України. 

 
 
 
 
 

                                                 
1 http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Osvita_Lviv-c1991.pdf. 




