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Розвиток людства супроводжується соціальними змінами, які обумовлюють 

процеси трансформації особистості й вимагають певних перетворень в освітньо-

виховній сфері. Зокрема виникає необхідність неодноразово впродовж життя, 

професійної кар’єри змінювати соціальний і професійний статус, постійно 

підвищувати кваліфікацію. Це означає, що інформація, знання, а також мотивація 

щодо їх постійного оновлення й навички, необхідні для цього, стають 

вирішальним чинником цивілізаційного розвитку, ефективності і запорукою 

конкурентоспроможності будь-якої діяльності.   

Аналіз наукової літератури з означеної проблеми дає змогу окреслити 

сукупність чинників, які розкривають роль освіти щодо її спроможності 

відповідати на виклики розвитку цивілізації. По-перше, саме у царині освіти 

можна сформувати свідоме сприйняття постулату, що людина є найвищою 

цінністю, її природні здібності мають розкритися повною мірою задля 

забезпечення особистісного розвитку. По-друге, саме через освіту формується 

здатність адаптуватися до інтенсивно змінюваного глобалізованого світу в умовах, 

коли зміна ідей, знань і технологій відбувається набагато швидше, ніж зміна 

поколінь. 

Важливість освіти впродовж життя за сучасних обставин обумовлена не 

тільки динамікою соціального і науково-технічного прогресу, змінами у змісті й 

характері праці, збільшенням вільного часу але й можливостями його 

раціонального використання. Усвідомлення важливості ролі цього освітнього 



напряму в Україні пов’язане також із швидко змінюваним потребами ринку праці, 

швидким постарінням населення, великою внутрішньою та зовнішньою міграцією.  

Зауважимо, безперервна освіта – освіта впродовж життя стає нині однією із 

широко обговорюваних тем у міжнародних дискусіях з проблем освіти дорослих. 

Як стверджує німецький дослідник Х. Куван (Kuwan), пояснити це можна 

прагненням створити освітні можливості усім бажаючим, збільшити участь та 

покращити зв’язки між окремими освітніми ланками [1, с. 37].  

Як провідний чинник сталого розвитку суспільства саме освіта стає 

універсальним цивілізаційним ресурсом, який уможливлює розвиток потенціалу 

кожної особистості, створюючи синергетичний ефект позитивного впливу на 

суспільні зміни; вона сприяє підвищенню рівня соціального порозуміння, 

взаємодії та співпраці, знижуючи суспільну напруженість, конфліктогенність, 

уможливлює розвиток ділових навичок, підприємливості та інноваційності, 

позитивно впливає на ефективність праці, підвищуючи її продуктивність, а також 

спонукає застосовувати нову техніку та розвивати інноваційні технології. 

У цьому контексті слід навести результати міжнародних експертних 

опитувань, які свідчать про наявність позитивного впливу різних форм освіти і 

навчання дорослих на продуктивність праці та зайнятість. Так у звіті UNESCO за 

2016 р. «Third Global Report on Adult Learning and Education» зафіксовано, що 49% 

представників різних країн відзначають важливість професійної освіти і навчання, 

45% – підкреслюють значення неформальної освіти на робочому місці, 43% 

респондентів констатують актуальність вищої професійної освіти та 

корпоративного навчання, тоді як 38% учасників опитування відзначають вплив 

сучасних форм організації професійного розвитку, таких як дистанційна освіта та 

електронне навчання [2, c. 95]. 

Самі знання постійно примножуються, і природно, що людина змушена 

витрачати усе більше часу для набуття знань. Отже, згідно звіту «Education at a 

Glance 2016» рівень участі у неформальній освіті громадян країн-членів OECD 



віком 25–64 років коливається від 17% (Росія, Туреччина) до 64% (Нова Зеландія) 

Доречи Нова Зеландія має вищій показник, ніж Данія, Швеція, Фінляндія, які 

традиційно посідали перші місця. Водночас, середній показник серед 30 країн, що 

брали участь в опитуванні, можна також вважати достатньо високим, оскільки він 

становив майже 50 % [3, с. 378]. Слід підкреслити, середня кількість годин, 

витрачених на неформальну освіту у країнах OECD складає 121 год. на рік. Проте 

сильно варіює (від 72 год. у Чехії до 248 год. у Кореї) (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Середня кількість годин, витрачених на неформальну освіту [3, с. 

378] 

Щодо України. Забезпечення доступності та безперервності освіти протягом 

усього життя визнано одним із пріоритетних напрямів державної освітньої 

політики, окреслених Національною стратегією розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 року, що активізувало процеси творення української моделі освіти 

дорослих 

Висновки. Результат освіти впродовж життя дедалі більше визначає 

ефективність  інноваційного розвитку, який можна представити на трьох рівнях: 

індивідуальному, рівні підприємства чи організації та рівні суспільства. На 

індивідуальному рівні мають місце сукупність позитивних змін, серед яких 



підвищення шансів працевлаштування; зростання заробітку, збільшення шансів 

кар’єрного зростання, можливість зміни місця праці або професії. Тоді як 

головною перевагою безумовно є зростання рівня задоволеності працею, 

поліпшення стану здоров’я та відчуття благополуччя. На рівні установи, 

організації – відбувається зростання продуктивності праці, підвищується рівень 

адаптованості працівників до інновацій, підвищується їх відповідальність, 

поліпшується соціально-психологічний клімат у колективі. На рівні суспільства 

відбувається зростання економіки, підвищується економічна активність населення, 

продовжуються вікові межі трудової діяльності. 

Таким чином, напрями підвищення ефективності функціонування системи 

освіти впродовж життя в Україні вимагають впровадження ряду заходів. Серед 

них: введення в дію Закону України «Про освіту дорослих»; удосконалення 

Закону України «Про професійний розвиток працівників» відповідно до потреб 

сучасного ринку праці; сприяння впровадженню сучасних форм і методів 

організації професійного розвитку персоналу, передусім дистанційної освіти та е-

навчання, дуальної та комбінованої систем навчання; розвиток соціального 

діалогу між органами державної влади й місцевого самоврядування, 

роботодавцями, професійними спілками, закладами професійної освіти, 

найманими працівниками й самозайнятими особами з питань впровадження 

системи освіти упродовж життя та розподілу відповідальності за результати 

навчання; впровадження сучасних багатоканальних моделей фінансування 

професійного розвитку персоналу; створення механізмів визнання результатів 

неформального та інформального навчання; забезпечення відповідності кількісних 

та якісних параметрів професійної підготовки кадрів поточним і перспективним 

вимогам ринку праці в умовах становлення моделі економіки інноваційного типу. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the problem of lifelong learning 

in the conditions of the information and technological society. The author grounds the 

urgency and importance of the development of lifelong learning, due to the dynamics of 

social, scientific and technological progress, changes in the content and nature of work, 

increased leisure time, as well as opportunities for its rational use. The emphasis is 

placed on the knowledge society as a special level of societal development, in which 

knowledge influences the material and spiritual life of man and becomes the main 

source of its further development. The need and ability to acquire knowledge constantly 

is inherent to the knowledge society, which becomes a factor in understanding the 

problems of the society development and their technological solution. It is emphasized 

that education is becoming a universal civilization resource that enables the 

development of each individual’s potential. It is noted that ensuring the accessibility and 

continuity of lifelong learning is recognized as one of the priority directions of the state 

educational policy, outlined by the National Strategy for the Development of Education 

in Ukraine until 2021. This intensified the creation of the Ukrainian model of adult 

education. 
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