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Освіта як соціальний інститут має історичний характер. Це відносно 
стійка форма соціальної практики, за допомогою якої функціонує 
суспільне життя, забезпечуються необхідні соціальні зв’язки, 
формується система відносин, нарешті, здійснюється соціальний 
розвиток. В той же час рівень розвитку освіти, її специфіка 
визначаються рівнем розвитку суспільства.  

Глибинні перетворення , які відбуваються у всіх сферах сучасного 
суспільства, призвели до зміни орієнтирів функціонування освіти як 
соціального інституту. Освіта перетворюється сьогодні у визначальну, 
стратегічну основу розвитку особистості , суспільства, нації та 
держави, стає запорукою їхнього майбутнього. Розширення та 
поглиблення розуміння соціального призначення освіти викликає 
необхідність в теоретичному усвідомленні трансформації її функцій, 
зміни їхнього змісту та рівня виконання. 

Інститут освіти виконує цілу низку функцій, завдяки яким 
задовольняє відповідні соціальні потреби і інтереси. Причому функції 
освіти (як, власне і будь-якого іншого інституту) змінюються і 
ускладнюються по мірі змін і ускладнень в суспільстві. Метою нашої 
статті є аналіз теоретичних підходів до дослідження функцій вищої 
освіти в західній і українській соціології та визначення основних 
функцій вищої освіти на сучасному етапі. Для досягнення сформованої 
мети автор висуває такі завдання:  

Розглянути концептуальні засади дослідження функцій освіти 
класиками соціології. 

Дослідити сутнісні основи функціонування освіти в сучасних 

умовах.Вперше аналіз функцій освітнього інституту здійснив 

Е.Дюркгейм. 

У розумінні Е. Дюркгейма освіта представлена як такий соціальний 
інститут і регулятор у окремій сфері суспільного життя та людської 
діяльності , що функціонує в зв’язку з певними сферами (економіка, 
ідеологія, політика, релігія), на котрі він також впливає. Процес 
формування інституту освіти він пов’язує з процесами розподілу праці 



в суспільстві, а результат становлення інституту освіти – це продукт 
розвитку досить відомої матриці-діади: батьки – дитина; учитель – 
учень тощо.  

Згідно з Е. Дюркгеймом, кожен соціальний інститут виконує певні 
соціальні функції, провідними рисами яких є: 
–   закріплення і відтворення суспільних відносин;  
–   забезпечення стійкості соціальної структури суспільства;   
– регулювання відносин між членами суспільства шляхом вироблення 

визначених зразків, еталонів, моделей;  
–   забезпечення стандартизованої і передбачуваної поведінки;   
– забезпечення згуртованості, взаємозалежності та 

взаємовідповідності членів суспільства;   
– упорядкування системи взаємодії членів суспільства [5, с. 108]). 

Таким чином, Е. Дюркгейм основні функції освіти пов’язує з впливом   
на стан різних інститутів макросистеми і, насамперед, з формуванням 
соціальної структури суспільства. Аналізуючи внесок Е. Дюркгейма в 
соціологію освіти, сучасний російський соціолог О.М. Осипов 
відзначає, що одна з функцій освіти як соціального інституту полягає у 
підтримці зв ’ язку між особистістю і суспільством, зміцненні цілісності 
останнього. Е. Дюркгейм чітко побачив в освіті механізм формування 
рольової структури особистості [9, с. 46]).  

У розгляді специфіки освіти як соціального інституту, зокрема, 
вищої освіти, серед інших інститутів окреме місце належить Т. 
Парсонсу, який вважав, що соціальний інститут освіти – це система, 
яка не тільки формується, а ще самоорганізовується. Ця властивість 
полягає в :  

1. Наявності символічних механізмів регуляції поведінки (мова, 
цінності);   

2. Нормативності – залежності індивідуальної дії від 
загальноприйнятих цінностей;  

3. Волюнтаризмі, тобто у свідомій волі вибору і незалежності від 
умов середовища. [10, с. 96].  

Т. Парсонс реалізував спробу розгляду соціального інституту освіти 
з позицій його впливу на стан суспільства в цілому, виділяючи чотири 
основні сфери, на які він впливає:  

1. Економічну, завдання якої – формування соціально-професійної 
структури працівника, котрий володіє необхідними знаннями і 
навичками;   

2. Соціальну - використання раніше накопиченої культури з метою 
соціалізації індивіда і відтворення соціально-класової і соціально-
статусної структури суспільства;  

3. Правову, що виконує інтегративну роль;  
4. Політичну, яка визначає мету і завдання розвитку суспільства. 
Отже, функції освіти слід розглядати через призму виконання 
людьми  



вимог, зумовлених їх приналежністю до тих або інших груп соціальної 
структури чи сфери діяльності. Відповідно, ключовим поняттям для 
розуміння функцій соціального інституту освіти є поняття “структура”. 
Т. Парсонс, прагнучи співвіднести соціальний інститут освіти зі своєю 
відомою функціональною “ квадрою” (системні імперативи): адаптація, 
цілепокладання, інтеграція, латентність), описує ключову 
соціалізаційну функцію, яку іменує ще “культурною” і той елемент 
“квадри” (системний імператив), який іменує “латентністю”.  

Саме з останньою він пов’язує діяльність, спрямовану на 
трансляцію знань, навичок, інформації, культури, тобто соціалізацію 
особистості і формування соціальної структури. У своїй теорії функцію 
адаптації Т. Парсонс пов’язує з діяльністю правових інститутів, 
функцію цілепокладання – з діяльністю політичних інститутів, функцію 
латентності  
– з діяльністю інститутів освіти і культури. При цьому, системні 
імперативи, запропоновані Т. Парсонсом, як універсальні засоби або 
вимоги, зокрема, у системі освіти. Погоджуючись із положенням, що 
система освіти впливає на структуру інших сфер життя суспільства: 
економічну, політичну, правову, Т. Парсонс розглядає інститут освіти 
як безпосередньо спрямований на забезпечення, відтворення і 
розвиток соціальної структури суспільства [10, с. 105].  

Деякі сучасні західні соціологи визначають інститут освіти як 
систему довготривалих групових та індивідуальних установок, 
орієнтацій, що функціонують як матриця сприйняття і постановки 
цілей, завдань, дій, а значить, це система для відтворення “норм” і 
“правил” визначеного способу життя [2, с. 34]. У даному випадку 
основна функція інституту освіти пов’язана з функцією соціалізації, 
тобто передачі культури, знань, навичок індивідові, а не з 
обслуговуванням мегасистеми.  

З. Бжезинський, маючи геостратегічну точку зору, розглядає 
інститут освіти як систему різного роду підсистем, що специфічно 
беруть участь у функціонуванні інституту освіти: родина, установи 
культури, засоби масових комунікацій, виробничо- господарські та інші 
організації. Центральним елементом механізму інституту освіти він 
вважав школу, а конкретніше – вищу школу, називаючи її базисом у 
всій сукупності цих організації [1, с. 64].  

Деякі сучасні західні соціологи визначають інститут вищої освіти як 
систему довготривалих групових та індивідуальних установок, 
орієнтацій, що функціонують як матриця сприйняття і постановки 
цілей, завдань, дій , а значить, це система для відтворення "норм" і 
"правил" визначеного способу життя [2,с. 34]. У даному випадку 
основна функція інституту освіти пов'язана з функцією соціалізації, 
тобто передачі культури, знань, навичок індивідові, а не з 
обслуговуванням мегасистеми. Розглядаючи функції інституту вищої 
освіти , потрібно звернути увагу на те, що "інститути мають явні 



функції, які легко розпізнати як частину визнаних цілей інституту, і 
латентні функції, що здійснюються не спеціально і можуть бути 
невизнаними або, якщо і визнані, вважаються побічним продуктом" [ 
9,с. 32].  

Як відомо,  поняття явних і латентних функцій було введено в  
соціологію Р. Мертоном. Явна функція - це об'єктивний наслідок 
вчинку, 
 

навмисно викликаний і визнаний діячем у якості такого. Отже, 

латентна функція - це невизнаний і ненавмисний наслідок вчинку [7,с. 

51]. 

Виділяючи явні і латентні функції соціальних інститутів, Р. Мертон 
відзначав [7,с. 56], що вони є не стільки характеристиками соціальної 
структури суспільства, як індикаторами його загальної стабільності. 
Явні функції соціальних інститутів формально заявлені, прийняті 
суспільством причетних людей, декларовані. Оскільки явні функції 
завжди оголошені, й у кожному суспільстві цьому відповідає усталена 
традиція або процедура (від помазання на царство або президентську 
клятву до конституційних записів і прийняття спеціальних зводів 
правил або законів: про освіту, охорону здоров'я, прокуратуру тощо), 
вони виявляються більш формалізованими і підконтрольними 
суспільству.  

Коли соціальний інститут не може впоратися з виконанням своїх 
явних функцій , його неодмінно чекають дезорганізація і зміни: 
деградуючі функції з новою потужністю вже будуть здійснювати інші 
соціальні інститути. Латентні функції інститутів - це ті, котрі здійснюють 
насправді. Іноді вони тотожні заявленим функціям , але зазвичай між 
формальною і реальною діяльністю інститутів існує як незначна 
розбіжність, так і часом дуже глибока.  

Найбільш випукло існування латентних функцій інститутів показано, 
Т.Вебленом [3,с.53], котрий писав, що "було б наївно стверджувати, 
що люди їдять чорну ікру тому , що хочуть утамувати голод, і купують 
розкішний "кадилак" тому, що хочуть придбати гарну машину. Мабуть, 
ці речі купують не задля задоволення явних актуальних потреб". Через 
це Т.Веблен робить висновок про те, що виробництво предметів 
споживання виконує приховану латентну функцію - воно задовольняє 
потреби людей у підвищенні власного престижу [3;с. 53]. 

Соціальний інститут освіти з точки зору виконання ним функцій 
уважно розглянуто українськими соціологами освіти, адже суспільні 
трансформації не могли не зачепити даний інститут. Причому, активне 
реформування різних рівнів освіти теж вплинуло і продовжує впливати 
на перебіг освітніх процесів. Так, І.М.Гавриленко зазначає, що даний 
інститут реалізує всю сукупність покладених на нього функцій, але 
відносно до власних особливостей. Він аналізує такі функції, як 
репродуктивна, селективна, комунікативна, владна , народно-



господарська, гедоністична, продуктивна, інтеґративна. [4,с. 301-335]. 
В свою чергу, М.П.Лукашевич, виходячи із завдань та основних 

напрямів діяльності освіти як соціального інституту, виділяє функції 
загального та професійного навчання молоді, здійснення підготовки 
спеціалістів, відтворення і розвитку соціальної структури суспільства , 
впливу на соціалізацію індивідів, на духовне життя суспільства.[6, 
с.381].  

Узагальнюючи доробок соціологів освіти стосовно специфіки 
функціонування зазначеного інституту, доречним буде виділити ті з 
них, які відображають її місце і роль на сучасному етапі суспільного 
розвитку. 

Функція соціального відтворення передбачає відтворення 
соціальної структури суспільства. Воно може бути простим і 
розширеним. 

Функція соціальної мобільності. Суспільні потреби прямо залежать 

від соціальної стратифікації даного суспільства. Процеси соціальної 

мобільності відображають динаміку кількісних та якісних змін 
соціальних прошарків і груп. Система освіти бере участь у формуванні 
нової соціальної реальності. Соціальна мобільність реалізується в 
результаті суб’єктивного визначення престижності або не престижності 
суспільного становища індивіда й бажання зайняти це становище, що 
супроводжується наявністю відповідної освіти.  

Функція соціальної селекції полягає у класифікації на всіх рівнях 
освіти своїх членів за допомогою системи встановлених критеріїв 
відбору. 

Функція соціалізації. Соціалізація має за мету формування людської 
особистості на основі залучення індивіда до численних цінностей, 
накопичених соціумом. Цей процес здійснюється як шляхом 
цілеспрямованого виховання, так і шляхом неусвідомленого 
знаходження цінностей у процесі отримання знань. 

Комунікативна функція лежить в основі освітнього процесу, оскільки 
ефективність навчання і виховання значною мірою залежить від 
досконалості спілкування, а також від того, наскільки у процесі 
педагогічної переробки культури в освіту потрапили справді найкращі 
носії набутого досвіду.  

Гуманістична функція спрямована на розвиток особистості, 
підвищення рівня її культури, формування системи особистісних 
якостей. 

Але численні функції вищої освіти реалізуються не однаково. Через 
це виникає явище соціальної та соціокультурної диференціації, яке 
полягає в існуванні різниці у реалізації функцій освіти різними 
освітніми закладами, соціальними групами. Справді, диференціація 
освіти – це система розбіжностей, характерних для системи освіти 
країни. До переліку цих розбіжностей включають розбіжності в типах 
навчальних закладів, розбіжності в наданні освітніх послуг, у складі 



учнів та ін. Соціальна диференціація освіти полягає в наявності 
соціальних чинників цієї диференціації: соціального та політичного 
статусу, рівня доходів різних соціальних груп тощо.  

Соціокультурна диференціація освіти полягає в системі 
розбіжностей у ціннісних орієнтаціях , їх рівні і характері культури. 
Оскільки розшарування у сучасних суспільствах, включаючи і Україну, 
відбувається переважно за соціально-економічним критерієм, то цей 
факт спонукає до необхідності культурного оформлення нових 
соціальних груп, що виникають. В даний час відбулася не тільки 
стратифікація соціальних груп в галузі культурного споживання і 
виробництва, але й в царині освіти . Отже, розглядаючи функції 
інституту освіти, потрібно звернути увагу на те, що “інститути мають 
явні функції, які легко розпізнати як частину визнаних цілей інституту, і 
латентні функції, що здійснюються не спеціально і можуть бути 
невизнаними або, якщо і визнані, вважаються побічним продуктом” [7, 
с. 32]. 

Отже, функціонування вищої освіти, виконання людьми в межах 
цього соціального інституту певних ролей, зумовлюється соціальними 
нормами її внутрішньої структури . Саме ці норми визначають 
обов’язковий порядок, встановлюють міру, стандарт поведінки людей, 
спрямовують соціальну діяльність. У зв’язку з цим слід зауважити, що 
 
вища освіта інтегрована в систему соціальних інститутів. Тільки така 
об’єднана система може забезпечити і гарантувати повноцінне 

функціонування суспільства.  
Кожне суспільство створює власну систему вищої освіти зі своїми 

структурами, системами фінансування і правилами управління для 
виконання конкретних соціальних цілей, – а тому система освіти 
повинна давати відгук на соціальне замовлення суспільства. 
Досягнення “замовлених” суспільством соціальних і духовно-
моральних результатів складає глибинний зміст функціонування всієї 
системи освіти як соціального інституту в цілому і всіх його елементів, 
зокрема. 
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