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З початку утворення незалежної України принцип народовладдя був 

закріплений у ст. 5 Конституції України, де визначено, що «носієм суверенітету 

і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу 

безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування» [1]. 

У сучасних умовах знання та інформація стають головними ресурсами та 

джерелом багатства як окремого індивіда, так і держави в цілому. 

Конкурентоспроможність економіки країни визначається сьогодні не обсягом 

природних чи виробничих ресурсів, а насамперед інтелектуальним 

потенціалом, здатністю генерувати нові знання. Ці суттєві зміни обумовлюють 

виокремлення освіти як вищого пріоритету у системі державних цілей. Освіта 

як основа соціального, політичного, економічного, духовного та культурного 

розвитку суспільства проголошена державним пріоритетом. Як державний і 

громадський інститут освіта передбачає відповідальність держави і суспільства 

за стан її функціонування.  
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Державно-громадське управління освітою – це  процес поєднання 

різноспрямованої діяльності державних і суспільних суб'єктів управління, які 

пов'язані з функціонуванням і розвитком освітньої установи, в інтересах 

суб'єктів навчально-виховного процесу, соціуму, влади [2]. В цих умовах саме 

освіта стає головним засобом соціальних змін без порушення структури 

економічного фундаменту. Інвестиції в освіту стають важливим чинником 

економічного і соціального прогресу (існує пряма залежність між рівнем освіти 

та продуктивністю праці людини).  

Освіта належить до основних (базових) потреб сучасної людини та є 

«основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку 

особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою 

розвитку суспільства, об’єднаного суспільними цінностями і культурою, та 

держави» (преамбула ЗУ «Про освіту») [3]. 

Освіта в Україні є «державним пріоритетом, що забезпечує інноваційний, 

соціально-економічний і культурний розвиток суспільства. Фінансування 

освіти є інвестицією в людський потенціал, сталий розвиток суспільства і 

держави.» (ст. 5 ЗУ «Про освіту»). Держава гарантує усім громадянам України 

право на якісну та доступну освіту. Право на освіту включає право здобувати 

освіту впродовж усього життя, право на доступність освіти, право на 

безоплатну освіту у випадках і порядку, визначених Конституцією та законами 

України. (п. 1 ст. 3 ЗУ «Про освіту»). 

Подальший розвиток України безпосередньо залежить від якісної 

підготовки спеціалістів та покращення рівня їхніх знань. Забезпеченню 

високого інтелектуального рівня громадян може сприяти дистанційна освіта, 

яка відкриває перед людиною широкі можливості для отримання освітніх 

послуг у необмеженому географічному просторі.  

Ще донедавна навчанню на відстані відводилося другорядне місце, проте 

сьогодні дистанційне навчання стало розглядатися як найефективніший засіб 

забезпечення безперервної освіти, що знайшло своє відбиття у формуванні 

цілеспрямованої державної освітньої політики України, закріпленої в законах 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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України «Про вищу освіту» та «Про Національну програму інформатизації», 

Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні, «Положенні про дистанційне 

навчання». 

Сьогодні, освіта як самоорганізована система, що пристосовується до 

постійних змін, реагуючи на виклики часу, вимагає переходу від  традиційної 

освітньої моделі, що базується на пріоритеті простого засвоєння і відтворення 

інформації, до освітньої моделі як засобу  всебічного розвитку та задоволення 

потреб особистості, коли освіта сприймається як товар, а не як державна або 

суспільна справа.  

Нові відносини, зумовлені суспільними, політичними, економічними, 

культурними змінами, глобалізацією, інформаційною 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. 

Сучасний стан державного управління освітянською сферою еклектично 

поєднує в собі як інститути, успадковані від радянської адміністративно-

командної системи, так і нові, сформовані вже за роки незалежності, які не 

завжди відповідають стандартам демократичної правової держави із соціально 

орієнтованою ринковою економікою. Чинні механізми управління 

забезпечують лише запізнілу реакцію на ситуації, що складаються. Практично  

не працюють механізми прогностичного або випереджального управління. 

Механізми управління розвитком освіти практично не розроблені. Як наслідок 

для вирішення завдань управління інноваційними процесами використовуються 

схеми управління процесами функціонування, які поширюють існуючі 

недоліки.  

Багато з цих проблем в силах вирішити широке впровадження  в Україні 

дистанційної освіти. Із другої половини ХХ ст. заочні вищі навчальні заклади, 

вечірні університетські курси й дистанційні університети, віртуальні та відкриті 

університети відкрили доступ до вищої освіти широкому загалу студентської 

молоді, зокрема тим, хто з різних причин не міг регулярно відвідувати заняття.  
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Дистанційна форма здобуття освіти - це індивідуалізований процес 

здобуття освіти, що відбувається в основному за опосередкованої взаємодії 

віддалених один від одного учасників освітнього процесу в спеціалізованому 

середовищі, що функціонує на основі сучасних психолого-педагогічних та 

інформаційно-комунікаційних технологій (п. 4, ст. 49 Закон України «Про 

Вищу освіту») [4].  

Виклики сьогодення, глобальні карантинні заходи, нові відносини, зумовлені 

суспільними, політичними, економічними, культурними змінами,  глобалізацією, 

інформаційною революцією, вимагають революційних змін в освіті, зокрема в 

державному управлінні цією сферою, відповідно до розвитку демократії, ринкових 

відносин. Модернізація державних управлінських механізмів стає  важливим 

засобом розвитку освіти в Україні. 
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