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С 

 
 

 
ВСТУП 

 

Життя суспільства керується законами, 

що не залежать від свавілля будь-кого. 

Л. Мечников 
 
 
 
 

 

учасний стан реформування й модернізації соці- 

альної сфери України, її складових, зокрема освіти, 
її інтеграція в єдиний освітній європейський простір зу- 

мовлюють необхідність зміни підходу до вибору чинників, 

які забезпечують соціальну безпеку та сталий розвиток. 
Це потребує запровадження дієвих механізмів досягнен- 

ня динамічного розвитку економіки, подолання соціаль- 

ної нестабільності. 

Розвиток соціальної сфери наразі зазнає суттєвого 

впливу наростаючих як зовнішніх викликів і загроз, так 

і внутрідержавної  соціально-економічної  нестабільнос- 

ті. Наростаючими загрозами, на наш погляд, є зниження 
конкурентоспроможності галузей економіки; часткова 

втрата території; скорочення обсягів та зниження якості 

надаваних населенню суспільних благ (освіта, охорона 

здоров’я, культура, соціальний захист населення); скоро- 

чення масштабів інвестиційної діяльності тощо. 

Виклики ХХІ століття – необхідність досягнення соці- 
альної безпеки на якісній основі, прискорення соціаль- 

но-економічного зростання. Курс України на євроінтегра- 
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цію створює не лише додатково можливості для соціаль- 

ного розвитку, а й зумовлює нові проблеми, успішному 
вирішенню яких має сприяти соціальний розвиток, освіт- 

ня діяльність, які є складовою формування соціальної 

держави. 

Усуненню чи мінімізації окремих загроз щодо розвит- 

ку соціальних галузей, досягненню соціальної безпеки 

має сприяти подальше реформування соціальної сфери, 

її модернізація, спрямовані на підвищення якості матері- 
ально-побутових і соціально-культурних послуг, покра- 

щення підготовки кадрів. Саме ці чинники, на нашу дум- 

ку, здатні адаптувати соціальну сферу в цілому, а також 

її складові до закономірностей сучасної парадигми гло- 

бального поступу. 

Віддаючи належне висвітленню зазначених аспектів 

розвитку соціальної сфери, залишаються недостатньо 

дослідженими питання сталого розвитку та соціальної 

безпеки в умовах нарощування загроз. Наразі недостат- 

ньо дослідженими є питання щодо впливу соціальної 
сфери, зокрема освіти, на забезпечення соціальної без- 

пеки, посилення при цьому ролі модернізації як однієї з 

інноваційних технологій соціально-економічного та тех- 

нологічного прогресу. На досягнення цього направлено 

дане дослідження. 

Вирішальним чинником підвищення ефективності ді- 

яльності закладів соціальної сфери виступає формуван- 

ня високої якості кадрового потенціалу. На сьогодні ці ас- 
пекти зазначеної сфери опинились на периферії держав- 

них інтересів. Підтвердженням цього, приміром, є незахи- 

щеність працівників освіти, культури, охорони здоров’я, 

зокрема: низький рівень оплати праці, відсутність трудо- 

вої мотивації і необхідних умов для повноцінної та ефек- 
тивної діяльності. Недосконалою є система планування 

персоналу й формування кадрового резерву. Водночас 

відбувається деградація соціальної інфраструктури. Все 

Вступ 
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це негативно позначається на забезпеченні сталого роз- 

витку та досягненні соціальної безпеки. 

Тому вкрай важливою є розробка мотиваційного ме- 

ханізму кадрового забезпечення закладів зазначених 

галузей, заснованого на взаємопов’язаних підсистемах 
стимулів праці. Подоланню зазначених проблем у певній 

мірі має сприяти запропонована модель організації здо- 

ров’язберігаючої галузі впродовж життя. Остання має 

базуватись на принципах всеохопленості навчанням усіх 

зацікавлених сторін у збереженні перш за все здоров’я 

дитячого населення. 

Для досягнення соціальної безпеки необхідно розв’я- 

зати низку проблем, до яких належить й модернізація 

соціальної сфери та її складових. Одним із визначальних 

факторів досягнення соціальної безпеки та сталого роз- 

витку є розбудова системи підготовки кадрів, ефективне 

використання кадрового потенціалу для реального задо- 
волення економічних і суспільних потреб. 
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2.4. Безперевна освіта – детермінанта модернізації 
соціально-економічних змін в Україні 

 

 

В 

ВИСНОВКИ 
 

представленому дослідженні розв’язано важливе 
наукове завдання, пов’язане  з  розробкою  теоре- 

тичних, методологічних засад і практичних рекомендацій 

щодо подальшої модернізації соціальної сфери, її складо- 

вих у контексті досягнення соціальної безпеки та сталого 

соціально-економічного розвитку. 

На основі узагальнення наукових праць вітчизняних і 

зарубіжних учених розкрито соціально-економічну сут- 

ність соціальної безпеки. Зазначається, що зміни, які від- 

буваються в сучасному економічному й соціальному житті 
суспільства, потребують нового концептуального підходу 

до розуміння інтелектуального потенціалу, який має бути 

спрямований на пошук, оцінку, умови, мотивацію підви- 

щення якості освітніх послуг. У процесі дослідження зна- 

чна увага приділена галузям, які формують вищезазначе- 

ний потенціал. Особлива увага приділена освітній галузі, 
яка є основою формування цього потенціалу. Як соціаль- 

на сфера в цілому, так і освіта мають трансформуватись. 

Адже вони, особливо останнім часом, зазнали суттєвого 

негативного впливу загострення економічної кризи, руй- 

нації соціальної інфраструктури тощо. 

У зв’язку з цим у ході дослідження запропоновано кон- 

цептуальний підхід для визначення напрямів модернізації 
зазначених сфер, трансформації нині діючої організацій- 

но-управлінської системи відповідно до нових соціаль- 

но-економічних умов розвитку суспільства. Останній пе- 

редбачає розширення асортименту послуг, кардинальне 

оновлення форм і напрямів діяльності як соціальної сфе- 

ри в цілому, так і освітньої галузі в контексті досягнен- 
ня соціальної безпеки та сталого розвитку. Зазначаєть- 

ся, що модернізація закладів соціальної сфери, охорони 

здоров’я, освіти сприяє розкриттю освітнього потенціа- 
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лу, створенню нових робочих місць, тим самим сприяючи 

підвищенню добробуту громадян України. 
Практика свідчить, що, скажімо, освітня сфера, само- 

освіта та навчання населення впродовж життя приско- 

рює переведення економіки на знаннєві засади, сприяє 
зростанню інноваційної активності працівників, інтелек- 

туалізації трудової діяльності, а також її професіоналіза- 

ції, що є важливим показником модернізації суспільства. 

Підкреслюється, що в умовах економіки знань важли- 

во враховувати вплив факторних ознак, які відображають 

етапи відтворення знань, на підвищення продуктивності 

праці в усіх галузях економіки. Все це вимагає посиле- 
ної уваги до практичних аспектів дослідження, перш за 

все освітньої діяльності в нових умовах трансформації, 

що відбуваються в нашій країні. Проте в програмних до- 

кументах України ще недостатньо сформовані основні 

положення та пріоритети національної політики у сфері 

трансформації як соціальної сфери в цілому, так і такої її 
важливої частини, як освіта. Для підвищення якості від- 

повідних послуг у роботі підкреслюється необхідність 

поліпшення ресурсного забезпечення галузі, запропоно- 

вано інструменти щодо залучення для цього необхідних 

ресурсів й досягнення їх ефективного використання. Та- 

кий підхід є необхідним для забезпечення подальшої мо- 
дернізації не лише науково-технічного та економічного 

прогресу, а самої освітньої сфери, організаційно-еконо- 

мічного забезпечення соціального розвитку. Необхідний 

ресурсний потенціал сприятиме й впровадженню нових 

освітніх технологій, спрямованих на формування інфор- 
маційного суспільства – важливого чинника забезпечен- 

ня сталого розвитку та соціальної безпеки. 

Серед технологій автори виділяють моніторинг здійс- 

нення державної політики щодо соціального розвитку, 

зокрема на базі економічного зростання. Моніторингове 

спостереження – це сукупність соціальних відносин ви- 

Висновки 
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значеної якості й змісту між взаємодіючими суб’єктами, 

що динамічно функціонує. Моніторинг, як свідчить прак- 

тика, відкриває можливості для виявлення тенденцій со- 
ціального розвитку та розробки на цій основі науково 

обґрунтованих програм соціально-економічного розвит- 

ку, забезпечення соціального захисту населення та під- 

вищення потенціалу освітньої сфери, інтелектуального 

потенціалу країни. 

В роботі акцентовано увагу на необхідності пошуку 
успішного вирішення соціально важливих завдань, у чис- 

лі яких пошук нетрадиційних джерел фінансування ос- 

вітньої сфери, навчальної діяльності. Водночас підкрес- 

люється, що державний механізм підтримки соціально 

орієнтованої економіки виступає важливим  процесом, 
що має забезпечувати функціонування, розвиток і само- 

збереження соціальної сфери в цілому та її складових, 

зокрема освітньої, що має позитивно вплинути на соці- 

ально-економічний розвиток країни в умовах трансфор- 

маційних процесів, на досягнення соціальної безпеки. 
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ку та євроінтеграційних процесів в Україні. Успішний практичний  

досвід наукових розробок використано в діяльності органів зако - 

нодавчої та виконавчої влади. 

 
ВІРА КУЦЕНКО – докторка економічних наук, професорка, 

відмінниця освіти України, Заслужена діячка науки і техніки Укра- 

їни, педагогиня. Досліджує соціальний сектор економіки, питан- 

ня формування соціальної політики в нашій державі. У ході на - 

укової роботи зробила вагомий внесок у розвиток досліджень 

соціальної сфери, зокрема освітньої галузі, в контексті актуаль - 

них завдань сталого розвитку та соціальної безпеки. Авторський 
доробок становить 1000 опублікованих наукових праць, 80 мо- 

нографій, 15 із яких індивідуальні, навчальні посібники, брошу- 

ри. Під її безпосереднім керівництвом підготовлено та захищено  

53 докторські дисертації. 



 

 

Свідоцтво про внесення до державного реєстру суб’єкта видавничої 
справи. 

Інноваційний компонентСеріясоціальноїДК № 429безпеки2 від 02.– 04.2012 р. 

пріоритет розвитку України 

160 

 
 
 

 

На  ук  ове   в и д а н н я   

 
 

Гаращук Олена Василівна 
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