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В роботі розглядаються сучасні тенденцій розвитку шкільної освіти  в 

освітній політиці Європейського Союзу. Також проаналізовано 

функціональність понять глобалізації та європеїзації в офіційній і 

дослідницькій літературі,  означено періоди розвитку освітньої політики 

Європейського Союзу та  окреслено роль прийнятих офіційних документів ЄС 

як основи й аргументу європейської інтеграції. 
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відкритий метод координації,  Лісабонська стратегія, Європа – 2020. 

This paper discusses current trends of school education in the educational policy of 

the European Union. Functional analysis of the concepts “globalization” and 

“Europeanization” in official and the research literature is made and the periods of 

the educational policy of the European Union are listed. The article outlines the role 

of the EU official documents as a strategy for European integration. 
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  З появою нових технологій виробництва в кінці ХХ століття людство 

вступило у постіндустріальну фазу розвитку, головним виробничим ресурсом 

якого стали знання й інтелект. Інтенсивний інформаційний розвиток "К-

суспільства" або "суспільства, заснованого на знаннях" (англ. knowledge 

society), спричинив глибшу економічну і культурну інтеграцію людства, яка 

відома під назвою глобалізація.  

 Зазначимо, що в арсеналі суспільних наук існує безліч різноманітних 

дефініцій і концепцій глобалізації. Для визначення глобалізації використовують 

поняттєвий апарат з багатьох галузей знань про суспільство. Політологи, 

філософи, соціологи, історики та економісти з різних країн і наукових шкіл 

акцентують на політичних, філософських, соціокультурних, історичних та 

економічних аспектах цього складного явища та досить суперечливого процесу. 

Однак у поняттєвому апараті суспільних наук немає універсального визначення 

цього явища, тому його трактують залежно від світоглядного підходу тих 

дослідників, які представляють окремі країни та наукові школи.  

 Найбільш відомі підходи до розкриття його сутності містяться в працях 

У.Бека, Е.Гідденса, Ф. Джеймсона, Р. Робертсона, Дж Сороса, М. Стеглера, Ф. 

Фукуями Д. Хелда та ін. І хоча автори висловлюють відмінні, почасти 

протилежні погляди на феномен глобалізації, проте всі вони, асоціюють 

глобалізацію з процесом взаємозалежних, як правило, планетарно поширених 

змін, що відбуваються у всіх галузях суспільного життя. Далі наведемо 

найбільш відомі підходи до визначення глобалізації (див. таблиця 1). 

Таблиця 1. Провідні  підходи до визначення глобалізації (адаптовано 

автором на основі джерел [21, 13, 16, 4, 1, 23,24, 15])  

OECD, 2005 
[21, p. 1]   

Термін «глобалізація» широко використовується для опису збільшення 
інтернаціоналізації фінансових ринків та ринків товарів і послуг. 
Глобалізація відноситься, передусім, до динамічного і багатовимірного 
процесу економічної інтеграції, який підвищує мобільність національних 
ресурсів та посилює взаємозалежність національних економік. 

Ентоні Гідденс 
(1990) [13, 71-
77]   
 

Глобалізація має чотири виміри: світова система національних держав, 
світова капіталістична економіка, світовий військовий порядок, 
міжнародний розподіл праці [13, 71]. Глобальний вплив здійснюють і 
сучасні засоби комунікації, які, скоріше на рівні деяких специфічних 
контекстів (наприклад, міжнародний валютний ринок), ніж на рівні 



загальної культурної свідомості, призводять до утворення сукупних 
ресурсів знання [13, 77] 

Фредерік 
Джеймсон  
[16, 5] 

Зміст глобалізації відображає відчуття як значного наближення 
можливості спілкування зі світом, так і нових світових горизонтів 
пошуку ринку споживання, … вони обидва такі близькі і такі реальні. 

Френсіс 
Фукуяма [4,4]   

Глобалізація розуміється як уніфікація життя на засадах ліберальних 
цінностей шляхом реплікації ключових соціальних цінностей 
розвинених індустріальних країн суспільствами, що обрали шлях 
демократизації.  

Ульріх Бек 
[1,26]   

Співіснування різних логік екологічної, культурної, економічної. 
політичної і суспільно-громадянської глобалізації не можна звести одну 
до одної, оскільки вони не копіюють одна одну, а піддаються опису та 
розумінню лише з урахуванням їх взаємозалежностей.  

Пауль Ромер 
[23, 94] 

Глобалізація зумовлена вигодою повторного використання ідей. У цьому 
сенсі, освіта є тим головним механізмом, що дає можливість 
адаптуватися до змін чи скористатися можливостями, які створює 
глобалізація.  

Джорж Сорос  
[24, 13] 

Глобалізація — це розвиток глобальних фінансових ринків, 
транснаціональних корпорацій та їх зростаюча перевага над 
національними економіками. 

Девід Хелд  
[15, 2], 

Глобалізація є продуктом розвитку глобальної економіки, 
транснаціональних контактів економічних структур, що переходять на 
нові способи прийняття колективних рішень, розвитку міжурядових та 
квазі-надурядових інституцій, інтенсифікації транснаціональних 
комунікацій та створення нових регіональних військових об'єднань 

Предметом нашої особливої уваги є дослідження, в яких аналізується 

вплив глобалізації на розвиток освітніх процесів у країнах Західної Європи. 

Найбільший внесок у розробку цієї проблеми внесли такі всесвітньо відомі 

філософи, соціологи, економісти, теоретики освіти, як З. Бауман [Bauman Z., 

2001], H. Бурбуліс [Burbules N. 2000], А. Грін [Green А., 2007], Х.Доун [Daun, 

H., 2002], Д. Дейл [Dale, J. 2005], Ж. Делор [Delors J. 1997], M. Еппл [Apple M., 

2000 ], Д. Карной [Carnoy D.M., 2000], Б. Лінгард [Lingard B., 2000], М. Манн 

[Mann M., 2001], К. Манді [Mundy К.,2012], Ф. Різві [Rizvi F., 2000], A. Toppec 

[Torres A., 2000], С. Фішер [Fischer, S., 2003], Д. Хілл [Hill D., 2002], Ї.Ч. Ченг 

[Cheng Y., 2002], Д. Вуд [Wood J., 2008] та інші. Серед українських робіт 

вагомим доробком до вказаної теми можна вважати дослідження відомого 

компаративіста А. Сбруєвої [3]. Аналіз цих досліджень дозволяє говорити про 

три головні аспекти виливу глобалізації на розвиток освітніх процесів: 

політичний, економічний та культурний.  



Зміна пріоритетів розвитку галузі освіти під впливом глобалізаційних 

процесів кінця ХХ початку ХХІ століття відбувалася  згідно одного (для всіх 

країн/національностей) «ідеального» шаблону реформ, спрямованих на 

посилення: права вибору, приватизації, децентралізації й, іноді, централізації  

освітніх цілей, змісту освіти та оцінки результатів навчання учнів [20, 2]. Така 

«ідеалізація» реформування освіти глобально-налаштованого соціуму 

породила, новий тип державного правління - НП (new governance), що утворює 

своєрідний «гібрид» глобальних рис і політик, пропущених через призму 

національної системи, з одного боку, а, з іншого боку, інтерпретація їх змісту, 

напрямків і дій на місцевому рівні [20, 2]. Політку НП, активно підтримують 

великі міжнародні організації, зокрема Світовий банк та Міжнародний 

валютний фонд. Фінансування Світовим банком проектів щодо підтримки 

державних стратегій реформування освіти спрямоване на підвищення 

ефективності системи освіти у виробництві кваліфікованого людського 

капіталу [20] .  

Рівень впливу різних міжнародних організацій на розвиток національних 

освітніх систем значно різниться залежно від: традицій державного устрою, 

рівнів економічного розвитку та корпоративізму, реагування уряду на 

глобалізаційні процеси. Найбільш яскравим проектом трансформації розвитку 

освітньої політики під впливом глобалізаційних процесів у країнах світу стала 

програма — «Освіта для всіх» (Education for All). Ініційований рядом таких 

всесвітніх організацій, як ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, Міжнародний фонд розвитку, 

Міжнародна організація праці, Світовий банк тощо., проект об'єднує програми 

та підпрограми, що мають на меті сприяння здійсненню права на освіту для всіх 

як у плані рівного доступу до освіти, так і в плані можливостей успішного 

навчання. Фундаментальні завдання цього проекту були сформульовані у 

«Всесвітній декларації про освіту для всіх», прийнятій на всесвітній 

конференції з освіти у Джомтьені (Таїланд, 1990) [3, 82]. Ця конференція та 

прийняті на ній документи поклали початок нового міжнародного руху 

спрямованого на задоволення потреб у навчанні всіх дітей, молоді та дорослих. 



У рамках програми «Освіта для всіх», за участю міжнародних організацій 

була розроблена  підпрограма "Демократизація освіти". Вона спрямована на 

вивчення загальних проблем розвитку освітніх систем і розробку теоретичних 

та практичних підходів щодо їх реформування або вдосконалення. Інші 

підпрограми розглядають проблеми освіти в їх різноманітних конкретних 

аспектах: боротьба з неписьменністю через загальне охоплення початковою 

освітою; навчання дорослих; жінка й освіта; неперервна освіта та ін. 

До кінця 80-х років ХХ століття, на початкових етапах формування ЄС, 

становлення освітньої політики  країн Європейського співтовариства (у складі 

якого були з 1957 року: Бельгія, Німеччина, Італія, Люксембург, Нідерланди, 

Франція; з 1973: ще Данія, Ірландія, Великобританія; з 1986 приєднались: 

Іспанія і Португалія), відбувалося перед усім на  національних рівнях.  

Відповідальність за зміст навчання й організацію освіти повністю входило до 

функцій держави [14].   Для  визначення напрямів співпраці у  галузі освіти 

держави-члени Європейських Спільнот (ЄЄС, ЄОВіС, Євратом) приймають 

першу резолюцію про співробітництво (1976 р.), яка знайшла своє втілення у 

«програмі дій» В цілому до неї входили питання наукових досліджень, 

компіляцій до поточної документації  та статистичних даних у ряді освітніх 

галузей [6, 1].  

   Цілі розвитку шкільної освіти, які були окреслені на спільних засіданнях 

Міністрів освіти держав-членів Європейської Економічної Спільноти (ЄЕС) у 

80-х-90-х роках ХХ століття, є тотожними для  усіх країн ЄС проте з певними 

національними особливостями успіху у їх досягненні. За  визначенням ОЕСР 

(1983), вони поділяються на шість наступних категорії: 

- досягнення рівних можливостей в отриманні освіти; 

-  забезпечення всіх громадян базовими знаннями, здібностями та вміннями; 

- сприяння розвитку стабільності освіти в умовах соціальних змін; 

-  підготовка учнівської молоді до соціальної та професійної інтеграції у 

суспільстві; 

- мотивація до продовження навчання впродовж життя, щоб мати змогу 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B7_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97


адаптуватися до швидкозмінного світу; 

- Розвиток освіченості населення, як умови зростання матеріального 

добробуту громадян [21]. 

На початковому етапі спільної діяльності  та формування взаємної довіри 

між державами членами ЄС (1972-1992) була започаткована традиція сильної 

підтримки створення значущих освітніх дій і програм, тоді ж до співпраці у 

галузі освіти ЄС підключився орган збору даних Євростат (Eurostat), який 

надалі забезпечує аналітичний супровід освітньої політики. З 1980 р. стартувала 

Європейська освітня інформаційна мережа (European Education Information 

Network – the Eurydice), яка мала на меті порівняння інноваційних ідей та 

перспективних практик у галузі освіти за умов європейської кооперації. Ця 

діяльність розвивалася у декількох напрямах, починаючи від розбудови 

академічних мереж (наукова співпраця навчальних закладів вищої освіти та 

наукових центрів), започаткування спільної документації та збирання 

статистики до вироблення засадничих механізмів освітньої політики ЄС [2]. 

Подальша співпраці Європейських держав реалізується через їх спільну 

участь  у різноманітних освітніх програмах (як то Gravier, Petra, Esprit, 

Erasmus), створених з метою залучення до навчання більшої кількості молодих 

людей, які бажають отримати освітній досвід в Європейському середовищі. 

Однак правова база цих програм була нечіткою. Певні поступи до подолання 

цього недоліку були зроблені  завдяки підписанню Договору про Європейський 

Союз (Treaty on EU, 1992), відомого ще як Маастрихтська угода, який закладає 

правовий базис діяльності ЄС у сфері освіти (ст. 126 TEU) та навчання (ст. 127 

TEU) [11, 119].  

З підписанням Маастрихтської угоди починається новий етап 

«консолідації зусиль» держав-членів ЄС у напрямку зближення і співпраці у 

галузі освіти. Водночас у документі підкреслено той факт, що діяльність у 

галузі освіти повинна здійснюватися за умов виключного збереження 

відповідальності держав-членів за зміст навчання та систему загальної та 

професійної освіти з урахуванням мовних і культурних відмінностей [27]. 



Маастрихтською угодою започатковано європейську освітню політику, яка 

базувалась на принципі субсидіювання. Така стратегія у галузі освіти 

характеризується відмовою від уніфікації освітніх політик країн-членів - за 

законодавством ЄС організація та зміст освіти є їх власною прерогативою. У 

відповідності до «принципу субсидіювання» ЄС може лише підтримувати та 

доповнювати діяльність країн-членів в окремих галузях освіти для підсилення 

«духу європейства». До таких галузей, згідно європейського законодавства [27] 

було віднесено: підвищення якості освіти (Розділ 3, Стаття 149) та розвиток 

системи професійної підготовки (Розділ 3, Стаття 150) [2]. 

З огляду на проголошені підходи дедалі частіше нові програмні 

документи щодо розвитку співпраці країн Євросоюзу наголошують на стратегії 

європеїзації. Європеїзація освіти це не просто територіальне окреслення 

взаємозв’язку країн  європейської спільноти. Її основу складає зв'язок з  

європейською ідентичністю. 

Поява стратегії європеїзації (англ. Europeanisation або Europeanization) у 

часі співпадає з інтенсифікацією глобалізаційних процесів у світі. Така 

закономірність спричинена  активною позицією країн Європейського союзу 

щодо взаємозалежності і співпраці суспільних процесів як у межах країн 

Європи так і у межах країн світу. Погодимось з думкою голандського 

професора Вільного Університету Б. Апельдорна (Bastiaan van Apeldoorn), що 

Європейський Cоюз став фасилітатором глобалізації оскільки економіко-

політична активність країн ЄC в межах об’єднання, як то розповсюдження 

неоліберальних ідей та політичних поглядів, нагадує ті ж процеси, що 

відбуваються у країнах світу під впливом глобалізації [5, 2].  

Такі положення підтверджують факт тотожності понять «глобалізація» та 

«європеїзація». Відмінність криється у характері та масштабі змін, що 

відбуваються у різних секторах громадянського суспільства. Критерієм, за яким 

розрізняють глобалізацію та європеїзацію є вектор проведення змін: якщо 

перший орієнтований на міжнародну, наднаціональну, міжурядову взаємодію 

http://en.wikipedia.org/wiki/Europeanisation


держав світу, то другий  - на національні, внутрішні зміни, реформи, 

трансформації в окремих країнах Європейського континенту [19]. 

Дотримуючись політики європеїзації та принципів субсидіювання, країни 

Європи приймають низку документів, в яких прописано законні основи для 

здійснення  заходів, що сприяють європейській співпраці у галузях науки і 

технологічного розвитку. Така стратегія взаємодії країн ЄС у сфері освіти, на 

думку  польського дослідника М. Квієка, є «головним чинником розвитку 

економіки знань»[17, 16]. Одним з перших документів з моменту створення ЄС, 

що визначав напрям розвитку галузі освіти Європейського союзу, є так звана 

Зелена хартія (Green Paper), в якій комплексно подано бачення майбутньої 

освіти в об’єднаній Європі та завдання щодо подальшого розвитку цієї сфери у 

перспективі на ХХІ ст. Першочергова увага у цьому документі надавалася 

стандартизації й якості освіти, знанню європейських звичаїв, іноземних мов, а 

також комп’ютерним навичкам. 

  В Амстердамській угоді 1997 р. (передусім, у ст. 149 і 150) зафіксовано, 

що Співтовариство має дбати про високий рівень освіти шляхом пропагування 

співпраці між державами-членами у широкому спектрі різноманітних заходів, 

зокрема: сприяння мобільності громадян, реалізація спільних навчальних 

програм, створення мережі обміну інформацією та вивчення мов ЄС [26]. 

У цілому ряді документів, зокрема «Зростання, конкурентоздатність, 

зайнятість» («Growth, Competiveness, Employment») Білої книги Жака Делора 

(Jacque Delor White Paper) опублікованої у 1993-1994 рр. [28], у іншій Білій 

книзі «Викладання і навчання на шляху до суспільста, що навчається» 

(«Teaching and Learning towards the Learning Soceity») 1996 р. [28] було 

визначено цілі формування європейської освітньої політики. Серед них: 

- заохочення отримання нових знань (визнання навичок мобільності, 

мультимедійних навчальних програм); 

- забезпечення співпраці шкіл та ділових кіл (підготовка кадрів, професійна 

підготовка); 



- боротьба із соціальним відчуженням (школи другого шансу (second 

chance schools), європейські добровільні освітні послуги); 

- знання трьох мов спільноти; 

- розміщення капіталовкладень та інвестицій у підготовці кадрів на 

рівноправній основі. 

Для реалізації визначених освітніх цілей за умов євроінтеграції країни ЄС 

створюють спільні програми розвитку  освіти, які сприяють європейській 

ідентифікації молоді До них можна віднести інтегровані програми «Сократ» та 

«Леонардо да Вінчі», які охоплюють усі типи та рівні освіти та професійної 

підготовки. Зокрема, «Леонардо да Вінчі», розпочата у 1994 р., стала внеском у 

розвиток професійної підготовки молоді. Програма «Сократ» з 1995 р. 

об'єднала усі існуючі до цього часу програми у сфері освіти з метою розбудови 

«Європи знань» та поглиблення «європейського виміру в освіті», передбачаючи 

обмін студентів, учнів, викладачів та вчителів в академічній сфері, сприяючи 

мобільності громадян ЄС. 

На початку нового тисячоліття (23-24 березеня 2000 р.), на засіданні 

Європейської Ради ЄС у Лісабоні глави держав або урядів країн ЄС 

проголосили новий інноваційний етап розвитку освітньої політики країн 

Євросоюзу. Новою стратегічною метою ЄС було проголошено перетворення 

ЄС до 2010 р. на «найбільш конкуретноздатну та динамічну засновану на 

знаннях економіку світу, яка може забезпечити  стійке економічне зростання і 

більше якісних робочих місць та більшу соціальну згуртованість» [10].  

У цьому контексті Рада Європи і Європейська комісія усвідомили, що 

«принцип субсидіювання», що визначається автономним функціонуванням 

національних систем освіти країн-членів (формат, за яким освітні інституції 

застосовують різні правила зарахування, працюють за різними навчальними 

планами, присуджують різні дипломи, ступені та кваліфікації тощо), вже не 

може повною мірою реалізувати проголошені у Лісабоні цілі [2]. Тому, за 

нових окреслених стратегій ЄС переходить до використання «відкритого 

методу координації» (open method of coordination - ОМС), який передбачає 



розробку спільних для країн-членів ЄС політик, завдань та інструментів 

реалізації освітніх цілей. 

Механізмами впровадження  відкритого методу координації, який 

допомагає державам-членам ЄС у виробленні власної освітньої політики, як 

зазначено у висновках лісабонської зустрічі Ради Європи, належать:  

- визначення напрямків розвитку освіти  Спільноти у поєднанні з 

встановленням термінів досягнення цілей (короткострокова, середньострокова і 

довгострокова перспективи); 

- створення, за необхідністю, кількісних і якісних показників та орієнтирів  

на основі бенчмаркингу світових лідерів; пристосування передового світового 

досвіду до потреб суспільних галузей країн-учасників ЄС; 

- адаптація уніфікованих європейських принципів у площині національної 

та регіональної політики за допомогою визначення конкретних цілей і 

прийняття відповідних заходів, з урахуванням національних і регіональних 

відмінностей; 

- періодичний моніторинг, оцінка та експертиза, які організовані у формі 

взаємного навчання [12, пункт 37] 

Відкритий метод координації - це форма удосконалення і модернізації 

національних управлінських рішень у різних суспільних галузях (включаючи 

освіту), яке відбувається у межах Співдружності під наглядом державних/ 

міжнаціональних (національне представництво у Раді Європи, міжнаціональні 

інституції як Європейська Комісія, Європейський Парламент, Комітет Регіонів, 

Європейський комітет з питань економіки і соціальної політики) і приватних 

(вчителі, вчені, державні службовці, які працюють у галузі освіти, національні 

експертні агентства, представники профспілок і приватного бізнесу) 

координаторів [14, 119]. У галузі освіти ОМС ставить за мету у «м’якому» (не 

примусовому) порядку  скерувати національну політику галузі таким чином, 

щоб державна система освіти змогла досягнути цілей, які поставила глобальна 

економіка знань та Лісабонська угода. Основні з них: 

- підвищення якості й ефективності освіти та підготовки в країнах ЄС; 



- розширення доступу до усіх форм освіти; 

- посилення відкритості та доступу громадськості до участі в процесах 

освіти та професійної підготовки [21]. 

Зазначені цілі напрямку спільних дій країн-членів ЄС у галузі освіти були 

висвітлені у доповіді Європейської Комісії «Про конкретні майбутні завдання 

для освіти та професійної підготовки у Європі» (2001 р.) (Report on the concrete 

future objectives of education and training systems). Цей документ, що був  

затверджений на засіданні Ради Європи у Стокгольмі (2001 р.) містить 

уніфіковані пропозиції щодо розвитку національних освітніх політик у сфері 

освіти до 2010 р. Серед них: 

· зменшити кількість молоді, яка зарано полишає навчання, не отримавши 

середньої освіти, до 10%; 

· вдвічі зменшити існуючий гендерний дисбаланс випускників у сфері 

математики, природознавства та технологій; 

· домогтися, щоб відсоток 25–24-річних громадян ЄС із закінченою 

середньою освітою становив не менше 85%; 

· зменшити з 20 до 15,5 відсотків кількість 15-річних з несформованими 

навичками читання; 

· довести частку тих, хто навчається упродовж життя, до 12,5% від усього 

дорослого працюючого населення (вікова група 26–64 роки) і у жодній 

країні – не менше 10% [21]. 

Проголошені наміри  відобразили потребу у реформуванні політики 

освітньої галузі країн ЄС для піднесення конкурентоздатності економіки знань 

та продукування якісного людського ресурсу у глобальному вимірі [11, 133-

147]. Реформування галузі освіти у країнах Західної Європи під впливом 

процесів глобалізації та європеїзації ми будемо розглядати у другому розділі. 

Початком останнього етапу розвитку освітньої політики у країнах 

Євросоюзу, на нашу думку, можна вважати завершення десятирічного терміну 

Лісабонської стратегії (2010 рік) та вироблення напрямків розвитку освітньої 

політики у країнах Спільноти на наступне десятиліття (до 2020 року). У своїх 



дослідженнях, проведених за дорученням Європейського Парламенту, Центр 

європейських реформ (Centre for European Reform), висловлює певне 

незадоволення результатами десятирічних освітніх ініціатив, окреслених у 

Лісабоні. Спостерігачі відзначають, що практично "жодна з цілей, які поставив 

перед собою ЄС у 2000 році, не була досягнута» і що десятирічний період 

реформ збільшив і без того великий розрив між кращими і гіршими 

показниками успішності країн Євросоюзу [24, 105-106]. Такий невтішний 

аналіз підтвердив, що ЄС на сьогодні, ще не є омріяною, опертою на знання 

економікою [25].  Причиною таких труднощів стало послаблення темпів 

економічного зростання як у європейському так і у глобальному вимірах (у 

порівнянні з азіатськими країнами та Америкою) і як наслідок криза 2008 року, 

коли реальний європейський ВВП скоротився більш ніж на 4% у 2009 році, що і 

стало найбільш різким скороченням в історії ЄС. 

Серед позитивних моментів втілення Лісабонських стратегій можна 

виділити посилення конвергенції  процесів реформування й управління освітою 

у країнах ЄС та досягнення кількома державами-членами намічених цілей» 

[24]. Така позитивна динаміка підтверджує, що стратегії реформ повинні бути 

продовжені. 

Економічна криза змусила Співдружність переглянути пріоритети 

європейської політики на наступне десятиліття. Продемонстровані невтішні 

результати досліджень лише посилили впевненість європейських 

державотворців, що освіта має першорядне значення і повинна стати головною 

метою розвитку суспільства на період після 2010 року. Як стверджують 

експерти [24; 9] «реальні інвестиції  в освіту в кризовий час дають шанс 

прорватися економіці на передові світові позиції» [9, 4]. Освіта сприяє 

оздоровленню економіки завдяки наступним характеристикам: а) вона є 

ключовим фактором для довгострокового економічного зростання, б) має 

позитивний вплив на рівень зайнятості, в) сприяє зменшенню нерівності та 

заохочує до соціальної згуртованості [24]. 



  На сьогодні освітня політика країн Європейського Союзу будується на 

основі стратегій, затверджених спільною резолюцією різних комітетів 

Європейського Парламенту (як  Комітет Регіонів (Committee of the Regions), 

Європейський комітет з питань економіки і соціальної політики (European 

Economic and Social Committee) т.і.) та інших зацікавлених інституцій (як 

Європейська конфедерація профспілок (European Trade Union Confederation) чи 

недержавні громадські організації). Висунуті кожною інституцією резолюції, 

коментарі та пропозицій були узгоджені і виокремленні у чотири стратегічні 

цілі розвитку освіти країн Євросоюзу на 2010-2020 рр., які дещо перегукуються 

з освітніми перспективами Лісабонської стратегії (див. таб. 2)]. Стратегії 

розвитку освіти в Європі до 2020 року отримали офіційну назву Європа 2020 

(Europe – 2020). 

Таблиця 2. Стратегічні цілі розвитку освіти країн Євросоюзу  

з 2000 по 2020 рр. (джерело 10; 21; 25) 

Лісабонська стратегія 
2000-2010 рр. 

Європа – 2020 (2010-2020 рр.) 

- підвищення якості й 
ефективності освіти та 
підготовки в країнах ЄС; 
- розширення доступу до усіх 
форм освіти; 
- посилення відкритості та 
доступу громадськості до участі 
в процесах освіти та професійної 
підготовки. 
 

- підвищення якості й ефективності освіти та підготовки 
кадрів у країнах ЄС; 
- забезпечення рівності, відкритості доступу до освіти, 
формування соціальної згуртованості та активної 
громадянської позиції; 

- створення реальних умов доступу до безперервного 
навчання та мобільності у країнах ЄС; 
- підвищення творчої та інноваційної, у тому числі 
підприємницької, діяльності, на всіх рівнях освіти та 
професійної підготовки. 

За для досягнення стратегічних цілей розвитку освіти у країнах ЄЄ 

експерти Європейської  комісії на робочому засіданні у Страсбурзі (листопад, 

2012) запропонували  аналітичний проект «Монітор освіти та професійної 

підготовки, 2012» (Education and Training Monitor 2012). Як супровідний 

документ до загальноєвропейських обговорень «Переосмислення  освіти» ( 

Rethinking education: investing in skills for better socio-economic outcomes), проект 

пропонує урядам країн ЄС до 2020 року продовжувати реформи, щоб 

підвищити результативність та ефективність їх систем освіти, де освітня галузь 



розглядається як рушій економічного зростання та створення робочих місць у 

європейських країнах до 2020 року [21, 3]. 

Пріоритетним питанням розвитку освітньої політики до 2020 року 

Європейська комісія  пропонує визнати - формування у молодого покоління ЄС 

компетентностей, необхідних для життя у швидкозмінному суспільстві знань. У 

«Моніторі освіти та професійної підготовки 2012» Європейська комісія (ЄК)  

намічає індикатори успішного розвитку освіти до 2020 року та рекомендує 

державам-членам конструктивні шляхи реалізації проголошених цілей [Monitor 

2020, 3]. Серед них:  

1. Оптимізація системи витрати на освіту та збільшення ефективності інвестиції 

в освіту у грошовому та не грошовому еквівалентах.  

2. Активізація зусиль  країн-членів ЄС у запобіганні раннього залишення 

навчання в школі молодими людьми, переважно за для працевлаштування. 

Загрозливість ситуації бачиться у тому, що  особи, які рано кидають школу, 

(переважно це діти емігрантів) влаштовуються на непостійну і 

низькооплачувану роботу, тому вимушені звертатися про додаткове соціальне 

забезпечення. Крім того, вони мають менше шансів  бути  «активними 

громадянами», залученими до програм ціложиттєвого навчання",  чим стають 

перешкодою для стабільного економічного зростання і працевлаштування у 

країні [21, 3].  

3. Розширення можливостей для всіх, хто бажає отримати вищу освіту 

(Лісабонська стратегія показала збільшення числа 30-34 річних громадян, які 

успішно завершили вищі навчальні заклади). 

4. Поліпшення системи дошкільної освіти та догляду за дітьми повинно 

залишатися пріоритетом. 

5. Подолання нерівності у засвоєнні основних шкільних навичок і вмінь та 

формування навчально-пізнавальна компетентності учнів. Така рекомендація 

Європейської Комісії виникла у результаті аналізу досягнень країн ЄС цілей 

Лісабонської стратегії. Занепокоєння викликав той факт, що значна кількість 



15-річних громадян ЄС,  не змогла досягнути потрібного рівня навчальних 

навичок з читання, математики та гуманітарних дисципліні. 

6. Формування у шкільної молоді необхідних навичок володіння іноземними 

мовами необхідне для розвитку комунікативної компетентності у майбутніх 

громадян ЄС країн в умовах європеїзації освіти. Новий показник ЄК для 

володіння іноземними мовами  - «рідна мова плюс дві іноземні»  - у школах 

країн ЄС все ще далекий до ідеалу. Низький рівень мовної компетентності 

учнів старших та професійних шкіл свідчить про необхідність покращення 

процесу викладання та професійної підготовки вчителів – філологів. 

7. Підвищення рівня  інформаційної компетентності тих, хто навчається, у 

країнах ЄС через   використання у процесі навчання та викладання ІКТ та ВОР 

(відкритих освітніх ресурсів), що дасть змогу зменшити розрив в оволодінні 

навичками роботи з комп'ютером між громадянами різних країн-членів ЄС. 

8. Розвиток підприємницької компетентності молоді для формування у 

суспільстві культури «підприємництва». Розвивати дух підприємництва у 

молоді країн ЄС можливо завдяки включенню занять з основ підприємництва 

до навчальних програм на всіх рівнях освіти. Підприємницька компетентність 

обов'язково включає вміння знаходити шляхи вирішення проблем, навички 

правильного розподілу часу та наполегливість у просуванні до успіху, бажання 

проявляти ініціативу та йти на ризики. 

9.  Розширення вікових кордонів для залучення більшої кількості молоді до 

програм мобільності. На сучасному етапі розвитку освіти популярна  тенденція 

мобільності молоді в Європі охоплює біля  650 000 студентів (третина з яких 

підтримані грантами Erasmus) вихідців з країн ЄС, що в декілька разів 

перевищує кількість учнів початкового і середнього рівнів освіти, залучених до 

таких програм мобільності.  

10. Посилення участі дорослого населення країн ЄС у програмах ціложиттєвого 

навчання. Використання відкритих освітніх ресурсів, могло б допомогти 

розкрити потенціал неформального навчання для представників різних вікових 

груп. 



11. Досягнення показників бенчмаркингу на 2020 рік щодо забезпечення 

працевлаштування  молоді – як випускників вищих навчальних закладів, так і 

тих, хто  закінчив заклади середньої та професійної освіти.  

Висновок. Сучасна освітня політика Європейського Союзу, що сформувалась 

під впливом процесів глобалізації та європеїзації, націлила країни-члени ЄС на 

вироблення спільних стратегій розвитку шкільної освіти, орієнтованих на: 

забезпечення доступності та рівності освіти, підвищення якості освіти та її 

ефективності, розвиток мобільності та мовних і технічних компетентностей. 

Євроінтеграційні процеси змусили країни-члени ЄС прийняти спільну 

стратегію розвитку шкільної освіти до 2020 року,  орієнтовану на розвиток 

компетентностей, необхідних для життя у швидкозмінному світі знань. 
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