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У статті розглядається роль і місце системи освіти у загальнонаціональній інфраструктурі суспільст-
ва на сучасному етапі розвитку. Аналізуються чинники, що впливають на зростаючу роль системи освіти у
суспільстві. Обґрунтовується  доцільність виділення системи освіти та науки в окрему галузь загальнонаціо-
нальної інфраструктури.
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Актуальність теми дослідження. Пе-
рехід до інформаційного суспільства, який в
наш час достатньо швидкими темпами від-
бувається у більшості високорозвинених
країн світу, істотно впливає на формування
нової парадигми розвитку людства. В таких
умовах зростає роль інтелектуальних ресур-
сів, які стають важливішими за традиційні.
Сьогодні знання та інформація виступають
вагомими елементами соціально-
економічного прогресу будь-якої країни. На
різних етапах розвитку цивілізації вони
завжди відігравали суттєву роль у подаль-
шому поступі людства,  але особливого зна-
чення вони набувають саме в умовах розбу-
дови інформаційного суспільства. Разом зі
зростанням ролі знань та інформації підви-
щується і значення системи освіти, яка ви-
ступає головним ретранслятором і продуце-
нтом нових знань, як для окремої особисто-
сті, так і для всього суспільства.

Система освіти завжди вважалась час-
тиною соціальної інфраструктури. Але за
роки незалежності, коли господарський
комплекс нашої держави трансформувався
від командної економіки до ринкової, відбу-
лися суттєві зміни в компонентному складі
інфраструктури. Ці перетворення, на нашу
думку, пов’язані не тільки зі структурними
змінами в суспільному виробництві, а й  із
суттєвим зростанням інтелектуальної скла-

дової всього світового господарства. Крім
того, за останній час змінилась свідомість
людей, які дедалі частіше розуміють зв’язок
між рівнем особистої освітньої підготовки і
рівнем свого добробуту, професійної майс-
терності, культури тощо. Збільшення попиту
на освіту, особливо вищу, дозволяє нам го-
ворити про зростаючу роль цієї сфери сус-
пільного виробництва, як на загальнодержа-
вному, так і на особистісному рівні. Можли-
во, настав час переглянути загальний ком-
понентний склад загальнонаціональної ін-
фраструктури відповідно до сучасних реа-
лій.

Як свідчить аналіз попередніх дослі-
джень проблеми інфраструктури стали ви-
вчатися вітчизняними науковцями у середи-
ні минулого сторіччя. Зокрема, у другій по-
ловині 60-х років ХХ століття у наукових
виданнях з’являються статті  В.  В.  Покши-
шевського [8],  С.  О.  Ковальова [5] та інших
авторів, в яких підіймаються питання про
необхідність географічного вивчення «сфе-
ри обслуговування» (сьогодні значна части-
на дослідників вважає це поняття синоні-
мом дефініції «інфраструктура») поряд з
галузями матеріального виробництва.

Суттєвий внесок у розробку теоретич-
них питань, щодо різних соціально-
географічних та економічних аспектів фун-
кціонування інфраструктури, в тому числі і
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соціальної, зробила велика когорта науков-
ців, серед яких Е. Б. Алаєв [1], С. Г. Важе-
нін [2], А. П. Голіков [3], М. Ф. Голіков [4],
Б.  Я.  Двоскін [4],  М.  П.  Комаров [6],  І.  М.
Маєргойз [7], О. Г. Топчієв [9], Ж. Т. Тощен-
ко [10], О. І. Шаблій [11], В. М. Юрківський
[12], С. О. Юрченко [13], А. Г. Ягідка [14] та
інші. Зазначимо той факт, що проблеми ін-
фраструктури у західних наукових колах ро-
зглядалися трохи раніше ніж вітчизняними
дослідниками.

Метою даної статті є визначення ролі
і місця системи освіти у галузевій структурі
загальнонаціональної інфраструктури на
сучасному етапі розвитку українського сус-
пільства.

Викладення основного змісту дослі-
дження. Визначення місця і ролі системи
освіти в соціально-економічному розвитку су-
часного суспільства, на перший погляд, мо-
жуть здатися завданнями, які вже цілком ус-
пішно і достатньо давно  вирішені.  До такого
висновку приводять нас як роботи теоретиків і
практиків освіти, так і численні видання між-
народних організацій, які розглядають про-
блемні питання сучасної системи освіти.

Роль і значення системи освіти у сучас-
ному суспільстві більшість науковців визна-
чає наступним чином:

- система освіта виступає ключовим
чинником розвитку тієї моделі суспільства
(«постіндустріального», «інформаційного»,
«суспільства знань»), яка сьогодні в найбільш
розвинених країнах реально існує, а для країн,
що розвиваються та країн з перехідною еко-
номікою вона виступає як зразок для насліду-
вання;

- ефективна система освіти, побудо-
вана на основі сучасних технологічних ін-
новацій прямо та опосередковано впливає
на соціально-економічні, демографічні та
виробничі показники будь-якої країни, не-
залежно від рівня її розвитку;

- підвищується соціальний ефект від
капіталовкладень в систему освіти, який,
зокрема, проявляється у зростанні рівня
суспільної продуктивності праці;

- зростання інтелектуалізації праці,
яке виявляється у зміні співвідношення фі-
зичної та розумової праці на користь
останньої, свідчить про підвищення ролі
системи освіти як для окремої особистості,

так і для держави в цілому;
- окрім цього, в умовах загострення

глобальної нестабільності і глобальної кон-
куренції, освіта виступає важливим елемен-
том національної безпеки держави;

- скорочення термінів амортизації
знань виводить систему освіти на відносно
новий рівень її функціонування, який для бі-
льшості із нас відомий як «навчання протя-
гом життя»;

- для окремого члена суспільства роль
системи освіти полягає в тому, що його еко-
номічне становище, суспільний статус, сту-
пінь соціальної мобільності виступають по-
хідними від рівня його освіченості.

Зростання ролі освіти в сучасних умо-
вах визначається й іншими чинниками, які
виходять за  рамки внутрішніх (національ-
них) оцінок.

Кардинальні зміни у техніці, засобах
виробництвах, технологіях, які є наслідком
науково-технічного прогресу та інформа-
ційної революції, суттєво впливають на всі
суспільні та господарські процеси, а також
позначаються на змінах не тільки просторо-
вої та функціональної структури господарс-
тва, а й на його галузевій структурі.

З розвитком суспільного виробництва
спектр пропонованих населенню послуг по-
стійно зазнає змін. З’являються нові види
діяльності, пов’язані з розвитком нової тех-
ніки, удосконаленням технологій, широким
застосуванням нових знань та інновацій.
Електронний переказ коштів або сплата по-
слуг через посттермінали, замовлення заліз-
ничних або авіаквитків через Інтернет сьо-
годні стали повсякденним сервісом для бі-
льшої частини населення високорозвинених
країн і поступово впроваджуються й для ві-
тчизняних споживачів. Такі зміни беззапе-
речно можна вважати революційними, бо
вони безпосередньо впивають не тільки на
звички людей, а й ведуть до зміни галузево-
го складу всього загальнонаціонально гос-
подарства.

В результаті таких трансформацій, по-
стає низка питань, які стосуються доціль-
ності й коректності вжитку певної групи
термінів щодо окремих об’єктів та явищ су-
спільної географії. Це стосується, перш за
все, компонентного складу господарства
взагалі та інфраструктури зокрема. Якщо в
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період панування централізовано-керованої
економіки для визначення  системи вироб-
ничих і невиробничих відносин на загаль-
нодержавному рівні широко застосовува-
лось поняття «народногосподарський ком-
плекс», то з переходом до соціально-
орієнтованої ринкової економіки, на нашу
думку, для характеристики загальнонаціо-
нальної системи господарства окремо взятої
країни доцільно вживати термін «господар-
ська система».  Під цим поняттям ми розу-

міємо сукупність всіх секторів, галузей і
підгалузей господарства, їх елементів, ком-
понентів та видів діяльності, які забезпечу-
ють сталий розвиток і функціонування всіх
ланок діяльності суспільства.

Виходячи з запропонованого нами ви-
значення, господарську систему ми пропо-
нуємо поділяти на чотири великі сектори
господарства, як це прийнято у світовій
практиці – первинний, вторинний, третин-
ний і четвертинний сектор (рис. 1).

Рис. 1. Галузева структура суспільно-господарської системи (складено автором)

До складу первинного сектору ми
пропонуємо відносити видобувну промис-
ловість, сільське, лісове та водне господар-
ство, аквакультуру, тобто ті галузі суспіль-
ного виробництва, які займаються заготів-
лею та видобутком тих матеріалів, що без-
посередньо дає природа. Галузі обробної
промисловості автор, як і більшість дослід-
ників, також пропонує відносити до вто-
ринного сектору господарства, де відбува-
ється перетворення сировини, отриманої у
первинному секторі, на готову продукцію.
До складу третинного сектору за нашою

версією потрібно включити всі галузі суспі-
льного виробництва, що забезпечують пот-
реби суспільства у послугах виробничого,
розподільчого та особистого характеру. До
останнього четвертинного сектору госпо-
дарства варто віднести науку та наукове об-
слуговування, освіту, охорону здоров’я, ку-
льтуру,  мистецтво,  органи державної влади,
засоби масової інформації тощо, які, окрім
надання різноманітних послуг, виконують
важливі суспільні функції. Таким чином,
галузі що входять до складу первинного та
вторинного секторів економіки ми пропону-
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ємо відносити до матеріального виробницт-
ва, а третинного та четвертинного – до га-
лузей інфраструктури

До складу інфраструктури, з нашої то-
чки зору, доцільно відносити: будівництво,
транспорт, зв’язок, торгівлю, громадське
харчування, енерго-, газо-, водопостачання,
житлово-комунальне господарство, побуто-
ве обслуговування,  освіту,  науку,  культуру,
мистецтво, спорт, туризм, охорону здоров’я,
рекреацію, охорону природи, органи держа-
вної влади та управління, кредитно-
банківські та страхові установи, засоби ма-

сової інформації тощо. Але галузі, які нами
віднесені до інфраструктури надають пос-
луги різного профілю, а деякі з них також
виробляють кінцевий продукт матеріально-
го  характеру (наприклад будівництво),  то
саму інфраструктуру  ми  пропонуємо поді-
ляти на виробничу, соціальну, інституціона-
льну, та, враховуючи важливість системи
освіти і науки на сучасному етапі розвитку
суспільства, можливе виділення науково-
освітньої інфраструктури, як її окремої лан-
ки  (рис. 2).

Рис. 2. Галузева структура інфраструктури на загальнонаціональному рівні
(складено автором)

Виробнича інфраструктура повинна
включати ті галузеві підрозділи і види дія-
льності, які безпосередньо забезпечують
нормальне функціонування всієї сфери ма-
теріального виробництва: промислове буді-
вництво, вантажний транспорт та відомчий
транспорт промислових підприємств, зв'я-
зок промислових підприємств, заклади гро-
мадського харчування на підприємствах,

промислове електро-, газо- та водопоста-
чання тощо.

Соціальну інфраструктуру в свою чер-
гу ми пропонуємо поділяти на соціально-
культурну, соціально-побутову, рекреацій-
но-оздоровчу та туристсько-спортивну. До
складу соціально-культурної інфраструкту-
ри, варто відносити заклади культури та
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Заклади охорони здоров’я, діаг-
ностично-лікувальні центри, апте-

ки, санаторії та профілакторії,
установи ветеринарної медицини

Туристичні фірми, готельне госпо-
дарство, спортивні установи

Органи державного управління та охорони громадського правопорядку, кредитно-
фінансові,  страхові, лізингові та консалтингові  установи, громадські організації,

органи соціального забезпечення, засоби масової інформації, охорона природи та
навколишнього середовища тощо

Організації та установи системи освіти, наукові заклади та наукове обслуговуван-
ня
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мистецтва: театри, філармонії, кіноіндуст-
рію та кінотеатри, музеї, бібліотеки тощо.

Установи та заклади які забезпечують
надання побутових та  житлово-
комунальних послуг, торгівлю та громадсь-
ке харчування ми пропонуємо включати до
складу соціально-побутової інфраструкту-
ри.

Заклади охорони здоров’я, діагности-
чно-лікувальні центри, аптеки, санаторії та
профілакторії, установи ветеринарної ме-
дицини нами віднесені до складу рекреа-
ційно-оздоровчої  інфраструктури.

До складу туристсько-спортивної ін-
фраструктури ми пропонуємо відносити
туристичні фірми, готельне господарство,
спортивні установи тощо.

Державні  установи та заклади, які
безпосередньо обслуговують потреби не
тільки окремого громадянина, а й суспільс-
тва в цілому (органи державного управлін-
ня та охорони громадського правопорядку,
кредитно-фінансові,  страхові, лізингові та
консалтингові  установи, громадські органі-
зації, органи соціального забезпечення, за-
соби масової інформації тощо) вважаємо за
потрібне відносити до складу інституціона-
льної інфраструктури.

З розвитком науково-технічної та ін-
формаційної революції продовжує зростати
роль освіти та науки у суспільстві. Нові
знання та інформація в інформаційному су-
спільстві стають найціннішим товаром. Та-
ким чином стає очевидним те,  що від роз-
витку науково-освітньої інфраструктури
сьогодні багато в чому залежить місце краї-
ни у світовому глобальному економічному,
політичному та суспільному просторі. Тому
найрозвинутіші держави світу створюють
найбільш сприятливі умови для розвитку
системи науки та освіти у своїх країнах,
формують цілі науково-освітні комплекси –
технополіси, які спеціалізуються на новіт-
ніх наукових дослідженнях та підготовці
спеціалістів на основі передових інновацій-
них технологій.

Саме ці кардинальні зміни,  які остан-
німи роками відбуваються у світовій струк-
турі суспільного виробництва спонукали
нас до виділення науково-освітньої інфра-
структури, як окремої важливої складової
загальнонаціональної господарської систе-

ми. До складу науково-освітньої інфрастру-
ктури ми пропонуємо відносити всі органі-
зації та установи системи освіти, наукові
установи  та  організації, а також наукове
обслуговування.

Можна посперечатись з автором за-
пропонованої класифікації про доцільність
виділення системи освіти та науки в окрему
галузь інфраструктури, але, як свідчить ба-
гатовіковий історичний досвід, тільки ті
країни, які створювали сприятливі умови
для розвитку освіти та науки,  досягали ва-
гомих результатів у суспільному прогресі.

Висновки. Визначення місця і ролі сис-
теми освіти у поступальному розвитку суспі-
льства, а також встановлення напрямків під-
вищення її ефективності, є тими проблемами,
вирішення яких триває достатньо тривалий
час.  Разом з тим і в сучасних умовах ці про-
блеми не втратили своєї актуальності як на
рівні дослідження найбільш загальнихфіло-
софських і методологічних аспектів освіти,
так і у вирішенні більш конкретних проблем,
зокрема проблем компонентної структури
освітньої сфери на різних ієрархічних рівнях,
від загальнонаціонального до локального.

Всі форми, концепції і підходи до осві-
ти були відповіддю на виклики та завдання
свого часу і ефективна форма освіти для кра-
їни, соціальної групи або індивіда може бути
отримана тільки в результаті комплексних
системних досліджень цієї галузі інфраструк-
тури.  Важливу роль у створенні дієвої сис-
теми освіти беззаперечно відіграють суспі-
льно-географічні дослідження, які дозволя-
ють не тільки проаналізувати її минуле та
сьогодення, а й спрогнозувати подальший
розвиток системи освіти, знайти модель її
ефективного функціонування.

Розвиток світової цивілізації, особли-
во останніх десятиріч, беззаперечно вказує
на зростаючу роль системи освіти в суспі-
льстві. Історичний досвід свідчить про те,
що жодна країна світу не змогла побудувати
ефективну систему господарювання без до-
статнього і постійно зростаючого фінансу-
вання системи освіти та наукових дослі-
джень, без ефективної структури управління
та організації зазначених сфер господарсь-
кої системи. Власне цими міркуваннями й
викликане виділення системи освіти та нау-
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ки в окрему галузь загальнонаціональної інфраструктури.
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