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ВСТУПНЕ СЛОВО МІНІСТРА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ГРИНЕВИЧ ЛІЛІЇ МИХАЙЛІВНИ

Реформа освіти є одним із ключових 
елементів перетворень, що на сьогод-
ні здійснюються урядом України для 
імплементації євроінтеграційного про-
цесу. Освітнє реформування має забез-
печити входження до європейського та 
світового освітнього простору, покра-
щення процесу надання освітніх послуг, 
рівний доступ громадян до якісної осві-
ти, модернізацію її змісту відповідно до 
потреб сучасного ринку праці. 

Успішне впровадження освітньої 
реформи неможливе без сучасного ін-
формаційно-аналітичного забезпечен-
ня. Адже управлінські рішення будуть 
більш виваженими, якщо ухвалювати-
муться на підставі достовірної галузевої 
статистики та аналітичних досліджень, 

а імплементація прийнятих рішень здійснюватиметься із застосуванням ком-
плексного моніторингу. 

Сучасна міжнародна практика збору та обробки статистичної інформації у 
сфері освіти охоплює доволі широкий спектр показників для найрізноманітні-
ших освітніх напрямів – від стану дошкільної, середньої, професійно-технічної, 
вищої освіти до виявлення зв’язку рівня освіти індивіда з потребами ринку пра-
ці, доходами населення тощо. Створені в різних країнах, зокрема Європейського 
Союзу, інформаційно-аналітичні бази дають змогу формувати успішну освітню 
політику, вчасно реагувати на проблеми, які виникають. 

В Україні інформаційно-аналітична складова управління освітою застосову-
ється поки що недостатньо. Це пов’язано з тим, що освітня статистика в Украї-
ні на сьогодні все ще є дезінтегрованою, недостатньо комплексною та повною, 
нею не передбачено ряд показників, необхідних, зокрема, для фінансового 
управління сферою освіти тощо. Тому розвиток освітньої статистики в Україні, 
приведення її у відповідність із міжнародними стандартами, формування освіт-
ньої аналітики на цій основі є вкрай важливим завданням, яке визначено Міні-
стерством освіти і науки України. Виконання цього завдання покладено на Дер-
жавну наукову установу «Інститут освітньої аналітики». 

Інститут ініціює заснування журналу «Освітня аналітика України» з метою 
розвитку освітньої статистики, вдосконалення методології збирання, обробки 
та аналізу освітньої інформації. Створення цього видання є важливим кроком у 
процесі розбудови системи інформаційно-аналітичного забезпечення управлін-
ня українською освітою. Журнал «Освітня аналітика України» має стати плат-
формою для фахових дискусій, обміну думками науковців та практиків з питань 
розвитку інформаційно-аналітичного забезпечення управління системою осві-
ти на всіх її рівнях, детального аналізу міжнародного досвіду з цих питань. Спо-
діваємося, що зміст журналу приверне увагу широкого кола фахівців-освітян як 
в Україні, так і за кордоном.
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Протягом декількох останніх ро-
ків в Україні проявляється виразна 
тенденція до поступового зменшен-
ня рівня видатків на освіту. На рис. 1 
показано динаміку видатків на осві-
ту відносно обсягу зведеного бю-
джету України (2017 р. – плановані 
показники). Як бачимо, високий рі-
вень видатків на освіту спостерігав-
ся впродовж 2009–2013 рр., надалі 
його величина почала знижуватись. 
Якщо у 2013 р. частка цих видатків 
у загальній сумі видатків зведено-
го бюджету становила 20,9 %, то у 
2016 р. вона зменшилась до 15,5 %,  
а щодо ВВП – з 6,9 до 5,4 %. Плановані 
на 2017 р. показники дають зробити 
припущення щодо зміни низхідного 
тренду на висхідний, адже вони ста-
новлять: 17,6 та 6 % відповідно.

Щодо видатків на фінансування 
ви щої освіти в Україні, то вони також 
змен шувались: із 2,3 % ВВП у 2009 р. 
до 1,48 % ВВП у 2016 р. У 2017 р. пла-
нується подальше їх зниження до 
1,3 % ВВП.

Зменшення рівня освітнього бю-
джетного фінансування зумовлене 
різними причинами, суттєвим фак-
тором є, зокрема, необхідність збіль-
шення бю джетних коштів для по-
треб оборонної галузі, що пов’язано 
з агресією Російської Федерації про-
ти України. Отже, ця тенденція може 
бути тривалою.

Водночас, поряд зі зменшенням 
бю джетного фінансування, важли-
вою про  блемою освітньої галузі в 
Україні зали шається необхідність 
під вищення ефек тивності викори-

УДК 378.014.543

С. ЛОНДАР

ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ПІДГОТОВКИ 
ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Анотація. У статті визначено, що важливим завданням освітньої полі-
тики України є підвищення ефективності використання бюджетних коштів у 
рамках бюджетної програми «Підготовка кадрів вищими навчальними закла-
дами ІІІ і ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики». 
Один із шляхів – перехід до принципу «гроші ходять за студентом». У 2016 р. 
Міністерством освіти і науки України вперше в межах вступної кампанії ви-
датки на фінансування місць державного замовлення були розділені на базову 
та варіативну частину. Більший обсяг варіативної частини передбачався для 
тих вищих навчальних закладів, що їх абітурієнти вибрали відповідно до своїх 
рейтингів. У статті для обґрунтування розподілу коштів серед ВНЗ у рамках 
ва ріа тивної частини розглянуто підходи до вдосконалення методики визна-
чення вартості підготовки одного фахівця певної спеціальності та відповід-
ного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Ключові слова: принцип «гроші ходять за студентом», вартість підго-
товки студента.

Рис. 4. Табл. 2. Форм. 4. Літ. 12.
JEL classification: H41, H52, І22, І23, І28.
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стання бюджетних кош тів та покра-
щення якості освітніх послуг, що на-
даються за ці кошти. У віт чизняній 
сфері вищої освіти експертним се-
редовищем визначено й ряд інших 
нагальних проблем [2]. Це, зокрема, 
зменшення кількості достатньо під-
готовлених абітурієнтів для вступу 
у ВНЗ України внаслідок зміни де-
мографічної ситуації та підвищення 
конкуренції з боку закордонних ВНЗ. 
Іншою проблемою є складність пе-
редбачення розвитку українського 
ринку праці та потреб вітчизняної 
економіки, що зумовлено: високою 
волатильністю параметрів націо-
нальної економіки, яка перебуває в 
умовах перманентно кризового ста-
ну; євроінтеграційними процесами, 
що спричиняють відплив найкращої 
частини абітурієнтів та студентів 
до країн ЄС; глобальними процеса-
ми зміни технологій виробництва, 
інноваціями в енергетиці та матері-
алознавстві. Через відсутність чітко-

го розуміння можливостей розвитку 
економіки та ринку праці Україні 
виникає проблема визначення не-
обхідних галузей знань, спеціаль-
ностей, рівнів підготовки фахівців у 
віт чизняній вищій школі. На сьогод-
ні останні слабко відповідають по-
требам економіки. Експертне сере-
довище також вказує на недостатню 
диверсифікацію освітніх програм, 
неналежний рівень академічних сво-
бод, а також умов для індивідуаліза-
ції навчальних траєкторій здобува-
чів вищої освіти.

У рамках постійної дискусії, яку 
підтримує Міністерство освіти і на-
уки України, згенеровано ряд ідей 
щодо можливого подолання кри-
зового стану у сфері вищої освіти. 
Найважливішими з них є ті, котрі 
стосуються переходу ВНЗ до ста-
тусу неприбуткових організацій, 
багатоканального фінансування з 
розширенням спектра фінансових 
інструментів, застосовуваних в умо-

Рис. 1. Динаміка рівня освітніх видатків у зведеному бюджеті України  
та у Валовому внутрішньому продукті ВВП (2017 р. – плановані показники)

Джерело: Державна казначейська служба України [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/index, [1, 12].
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вах ринкової економіки, підвищення 
ступеня адресності державних ви-
датків, імплементації у вищій школі 
компетентнісного підходу. Зазна-
чене могло би стимулювати конку-
рентну боротьбу за кращих студен-
тів між вищими навчальними закла-
дами України, а також із зарубіжни-
ми ВНЗ, сприяти підвищенню якості 
освітніх послуг на ринку.

Прийнята у 2015 р. нова редакція 
Закону України «Про вищу освіту» 
частково дає відповідь на зазначе-
ні виклики, зокрема стосовно тран-
сформації системи державного за-
мовлення. Чинна на сьогодні система 
державного замовлення є недостат-
ньо науково обґрунтованою, що дає 
привід звинувачувати державних за-
мовників у «ручному» розподілі.

Реакцією на такий стан справ ста-
ли розроблені Міністерством освіти 
і науки України за участю Коміте-
ту Верховної Ради України з питань 
науки і освіти законодавчі пропози-
ції щодо розширення фінансового 
інструментарію, який повинен за-
стосовуватись у сфері вищої освіти. 
Для забезпечення конституційних 
зобов’язань держави щодо оборони, 
правопорядку, права на освіту, на 
охорону здоров’я тощо ВНЗ повинні 
надавати освітні послуги в рамках 
державного замовлення, фінансова-
ного з бюджету. Підготовка фахівців 
для пріоритетних галузей економіки 
може здійснюватись із використан-
ням додаткових фінансових інстру-
ментів, які не передбачають повного 
державного фінансування, зокрема 
здобувачам вищої освіти може нада-
ватися державна гарантія на кредит 
на оплату навчання, здійснюватися 
відшкодування обслуговування та-
кого кредиту тощо.

Актуальним залишається питан-
ня механізму визначення урядом 
пріоритетних галузей економіки. 
Адже з цим тісно пов’язане питан-
ня формування майбутнього ринку 
праці, на який мають орієнтуватись 
вищі навчальні заклади. 

Зазначимо, що в бюджетній сфе-
рі України започатковано перехід 
до середньострокового бюджетного 
планування. Ця методологія є успіш-
ною за умови взаємопов’язаності та 
взаємодоповнюваності її складни-
ків: стратегічного планування, се-
редньострокового прогнозування і 
планування доходів бюджету; фор-
мування системи доведення серед-
ньострокових бюджетних лімітів 
до головних розпорядників коштів; 
стабілізації дефіциту бюджету й дер-
жавного боргу (здебільшого через 
запровадження фіскальних правил); 
створення механізму узгодження по-
точних і середньострокових показ-
ників бюджету. Середньострокове 
бюджетне планування, як показує 
досвід багатьох країн, сприяє про-
зорості бюджетної сфери, підвищує 
ефективність бюджетних видатків, 
надає більшої самостійності у фор-
муванні своєї політики головними 
розпорядниками бюджетних коштів 
тощо. Міністерство освіти і науки 
України як один із головних розпо-
рядників бюджетних коштів у межах 
середньострокового бюджетного 
планування зможе раціональніше 
розподіляти наявні бюджетні ресур-
си й сприяти підвищенню ефектив-
ності сфери вищої освіти та якості 
освітніх послуг, що надаються.

У рамках стратегічного плану-
вання програмними документами 
держави якраз і мають бути визна-
чені пріоритетні галузі та напрями 
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розвитку економіки України, яким 
надаватиметься підтримка. Таких 
галузей через обмеженість ресурсів 
(людських, організаційних, фінан-
сових та ін.) не може бути багато. 
Нині, на думку експертів, Україна як 
відкрита ринкова економіка може в 
сучасному конкурентному світі ви-
користати в міжнародному поділі 
праці окремі свої переваги, зокре-
ма як транзитної країни (логістика, 
транспорт), є підстави для подаль-
шого розвитку системоутворюючих 
ІТ-технологій, нових енергетичних 
технологій, створення продукції з 
високою доданою вартістю у сфері 
оборони, літакобудування, космічної 
техніки, розвиток нових харчових 
технологій для виготовлення висо-
коякісної їжі тощо.

У підготовці фахівців для зазна-
чених галузей економіки поряд із 
меха нізмом державного замовлення 
може використовуватись фінансо-
вий інстру ментарій державного га-
рантування отримання здобувачем 
кредиту на оплату навчання з од-
ночасним відшкодуванням держа-
вою процентів за таким кредитом. 
Проте використання таких інстру-
ментів несе певні ризики для дер-
жавного бюджету, що вимагає зміни 
філософії загальних підходів до фі-
нансування вищої школи. Поряд із 
базовим фінансуванням ВНЗ об’єк-
том фінансування повинен також 
стати здобувач вищої освіти. Тобто 
частина системи фінансування має 
стати «студентоцентрованою», в 
якій «кошти ходять за студентом». 
У цьому контексті зміни насамперед 
повинні стосуватись використання 
державного замовлення. У 2016 р. 
Міністерством освіти і науки Украї-
ни вперше в межах вступної кампа-

нії видатки на фінансування місць 
державного замовлення були розді-
лені на базову та варіативну части-
ни. Більший обсяг останньої перед-
бачався для тих ВНЗ, що їх абітурі-
єнти вибрали відповідно до своїх 
рейтингів. Проте для однозначного 
обґрунтування розподілу бюджет-
них коштів серед ВНЗ Украї ни, який 
має здійснюватися після розподілу 
місць державного замовлення в рам-
ках варіативної частини, необхідно 
вдосконалити методику визначення 
вартості підготовки одного фахівця 
певної спеціальності, відповідного 
освітньо-кваліфікаційного рівня та 
форми навчання. Чинна норматив-
но-правова база в Україні [3–7], на 
жаль, не дає змоги цю вартість оці-
нити однозначно.

Міністерством освіти і науки Ук-
раї ни було ініційовано збір відпо-
відної інформації та проведення до-
сліджень, результати яких могли би 
бути покладені в основу формуван-
ня названої методики. За завданням 
Міністерства розроблено відповідні 
інформаційні форми, які листом Мі-
ністерства від 03.10.2016 № 1/9-521 
надіслано всім ВНЗ України.

Ідея досліджень полягає в порів-
нянні результатів оцінювання вар-
тості підготовки одного фахівця пев-
ної спеціальності, освітньо-кваліфі-
каційного рівня та форми навчання 
з позиції двох підходів: «згори» і 
«знизу». 

Підхід «згори». У рамках еко-
нометричної моделі наявні у ВНЗ 
фінансові ресурси зіставляються з 
контингентом студентів, котрі на-
вчаються у середовищі вищої освіти 
України за ці кошти. Система рівнянь 
для здобувачів конкретного освіт-
ньо-кваліфікаційного рівня (напри-
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клад, бакалавра), які навчаються в n 
вищих навчальних закладах України 
за 28 галузями вищої освіти, може 
бути записана у вигляді:

 Y1 = a0 + a1X1,1 + a2X2,1 + … +a28X28,1,
 Y2 = a0 + a1X1,2 + a2X2,2+ … +a28X28,2,
  …………………………………….
  Yі = a0 + a1X1,і  + a2X2,і + … + a28X28,і, (1)
  …………………………………….
  Yn = a0 + a1X1,n + a2X2,n + … + a28X28,n, 

де Y1, Y2, …, Yі, …, Yn – обсяг коштів, 
які витрачаються на підготовку фа-
хівців першим, другим, …, і-м,…, n-м 
ВНЗ;

X1,і, X2,і, … X28,і – контингент сту-
дентів відповідних галузей знань 
в і-му вищому навчальному закладі 
(і = 1, …, n);

a1, a2, …, a28 – середні вартості під-
готовки фахівця для відповідних га-
лузей знань, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти.

Перевагою такого підходу є те, 
що його інформаційне забезпечення 
порівняно просте, модельне узагаль-
нення робиться для всього освітньо-
го простору країни.

Підхід «знизу». Вищі навчаль-
ні заклади самостійно, відповідно 
до чинної методичної бази (пере-
дусім із використанням постанови 
Кабінету Міністрів України «Про за-
твердження Методики розрахунку 
орієнтовної вартості підготовки 
одного кваліфікованого робітника, 
фахівця, аспіранта, докторанта» від 
20.05.2013 № 346), розраховують 
вар  тість підготовки одного фахівця 
певної спеціальності, відповідного 
освітньо-кваліфікаційного рівня та 
форми навчання. 

Наведені нижче результати ана-
лізу отримано на основі інформації, 

яка надійшла від близько 150 вищих 
навчальних закладів України. Проте 
інформація від окремих ВНЗ вияви-
лась неповною, у деяких випадках – 
помилковою. Тому попередньо про-
водилася селекція з метою виявлен-
ня очевидних помилкових даних.

У табл. 1 для прикладу наведено 
результати самооцінки ВНЗ України 
вартості підготовки одного бакалав-
ра денної форми навчання спеціаль-
ності «Менеджмент» (галузь знань 
«Управління та адміністрування») 
за державним замовленням у 2015 р. 
Статистичний аналіз показав, що 
дані, які не вкладаються в діапазон 
«середньомедіанне значення» ряду 
±30 % цього значення, як правило,  
є помилковим, тому їх не було вра-
ховано.

На рис. 2 представлено розподіл 
використаних статистичних даних. 
З достатньою точністю цей розподіл 
можна вважати нормальним стосов-
но показника 23 764,5 грн, який є 
середньозваженим. Тому можна при-
пустити, що це значення і є вартістю 
підготовки в 2015 р. одного бакалав-
ра денної форми навчання спеціаль-
ності «Менеджмент» (галузь знань 
«Управління та адміністрування») за 
державним замовленням.

Подібним чином визначалася се-
редньозважена вартість підготов-
ки одного бакалавра денної форми 
для кожної з інших спеціальностей, 
а також і всієї галузі знань «Управ-
ління та адміністрування». На рис. 3 
наведено інформацію щодо серед-
ньозваженої вартості підготовки 
бакалаврів у галузях знань, визначе-
них постановою Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження перелі-
ку галузей знань і спеціальностей, за 
якими здійснюється підготовка здо-
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Т а б л и ц я  1
Результати самооцінки вищих навчальних закладів України щодо вартості 

підготовки одного бакалавра денної форми навчання спеціальності 
«Менеджмент» (галузь знань «Управління та адміністрування»)  

за державним замовленням у 2015 р.

Номер вищого 
навчального закладу

Контингент, 
осіб

Самооцінка вартості  
підготовки одного студента, грн

1 18 17101,0
2 56 19047,6
3 29 20424,6
4 66 21366,0
5 97 21888,1
6 18 22830,0
7 88 24645,0
8 80 24706,2
9 48 27076,1

10 32 27352,0
11 18 27686,0
12 20 28757,0
13 41 28904,0
14 2 30534,2
15 85 40215,8

Джерело: розраховано та складено автором, [12].

Рис. 2. Статистичний розподіл вартості підготовки в 2015 році одного бакалавра 
денної форми навчання спеціальності «Менеджмент» за кошти загального 

фонду бюджету у ВНЗ України (галузь знань «Управління та адміністрування»). 
Середньозважена вартість підготовки – 23764,5 грн

Джерело: розраховано та складено автором, [12].
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бувачів вищої освіти» від 29.04.2015 
№ 266. Однак варто зауважити, що 
достовірність визначення такої вар-
тості для різних галузей знань є 
неоднаковою. Це випливає з відмін-
ностей статистичного забезпечення 
цього показника. Наприклад, для 
галузі знань «Управління та адміні-
стрування» можна було оперувати 
144 статистичними даними, тоді як 
для галузі знань «Цивільна безпека» 
для аналізу було доступно лише 6 
статистичних даних.

Для зручності прийняття управ-
лінських рішень на практиці, зокре-

ма стосовно перерозподілу бюджет-
ного фінансування при збільшенні 
місць державного замовлення в ок-
ремих ВНЗ унаслідок рейтингуван-
ня їх абітурієнтами, доцільно мати 
порівняльні коефіцієнти для неба-
гатьох груп галузей знань, які фор-
муються за певним принципом. Ми 
провели таке об’єднання, спираю-
чись на міжнародний досвід, зокре-
ма країн ЄС [8–11]. Було сформовано 
шість груп:

1) гуманітарні науки, соціальні 
та поведінкові науки, журналістика, 
управління та адміністрування, пра-

Рис. 3. Середньозважена вартість підготовки в 2015 році бакалаврів денної 
форми навчання за державним замовленням у розрізі галузей знань. В дужках 
поруч з назвою галузі – кількість статистичних даних, на основі яких зроблено 

розрахунок

Джерело: розраховано та складено автором, [12].
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во, соціальна робота, сфера обслуго-
вування;

2) технології, освіта, математика 
та статистика;

3) механічна інженерія, електрич-
на інженерія, автоматизація та при-
ладобудування, електроніка та теле-
комунікації, виробництво та техно-
логії, транспорт, архітектура та бу-
дівництво;

4) хімічна та біоінженерія, аграр-
ні науки та продовольство, біологія, 
природничі науки;

5) ветеринарна медицина, охоро-
на здоров’я;

6) культура і мистецтво.
Середньозважені вартості підго-

товки в 2015 р. бакалаврів денної 
форми навчання за державним за-
мовленням у розрізі зазначених груп 
галузей знань показано на рис. 4.

Як бачимо, найбільш вартісною 
була підготовка фахівців 5-ї та 6-ї 
груп. Порівняно менш вартісною ви-
явилась підготовка фахівців 1-ї та 3-ї 
групи. Найдешевшою, за результата-
ми самооцінки ВНЗ, є підготовка ба-
калаврів 2-ї та 4-ї груп. 

Необхідно зазначити, що згідно 
з постановою Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Методи-
ки розрахунку орієнтовної вартості 
підготовки одного кваліфікованого 
робітника, фахівця, аспіранта, докто-
ранта» від 20.05.2013 № 346 у пред-
ставленій самооцінці вартості ВНЗ 
враховувались витрати на виплату 
академічної стипендії. Такі витрати 
повністю фінансувались із бюджету 
в 2015 та 2016 рр. Водночас окремі 
позиції, складові вартості підготов-
ки, такі як «витрати на оплату ко-

Рис. 4. Середньозважені вартості підготовки в 2015 році бакалаврів денної 
форми навчання за державним замовленням в Україні в розрізі шести груп 

галузей знань

Джерело: розраховано та складено автором, [12].
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мунальних послуг та енергоносіїв», 
«витрати, безпосередньо пов’язані 
з навчанням», «витрати, опосеред-
ковано пов’язані з навчанням», «ви-
трати на утримання гуртожитку» 
із загального фонду бюджету, прак-
тично не фінансувались. Вищим на-
вчальним закладам України необхід-
но було здійснювати фінансування 
зазначених потреб зазвичай за раху-
нок коштів спеціального фонду. Тому 
оцінка реальної вартості підготовки 
одного фахівця буде дещо відрізня-
тись від отриманої внаслідок впливу 
зазначених особливостей.

Частково зняти виявлені пробле-
ми проведення оцінки реальної вар-
тості підготовки одного фахівця у 
ВНЗ України можна, використовую-
чи підхід «згори». Проте з усього ін-
формаційного масиву, який надали 
близько 150 ВНЗ України, цілям мо-
делювання відповідали тільки дані, 
отримані від 31 ВНЗ.

З огляду на доступний масив ін-
формації була сформовано модель у 
вигляді:

 Y = a0 + a1X1 + a2X2 +
 + a3X3 + a4X4 + a5X5 + a6X6, 

(2)

де Y – обсяг коштів загального та 
спеціального фондів у кошторисі ВНЗ; 

Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6– контингент сту-
дентів у зазначених групах галузей 
знань;

a1, a2,…, a6 – середні вартості підго-
товки фахівця для цих груп, за яки-
ми здійснюється підготовка здобу-
вачів вищої освіти.

Результати моделювання на під-
ставі інформації ВНЗ, наданої за фак-
том виконання 2015 р., показали, що 
взаємозв’язок контингенту бакалав-
рів, котрі належать до однієї з шести 
груп, з обсягами наявного фінансу-

вання із загального та спеціального 
фондів ВНЗ можна описати рівнян-
ням:

 Y = 0,45X1 + 0,10X2 + 0,37X3 + 
 + 0,29X4 + 0,69X5 + 1,00X6 + 19,60. 

(3)

Коефіцієнт детермінації становить: 
R2 = 0,85.

Аналогічне рівняння на основі ін-
формації про показники 2016 р. має 
вигляд:

 Y = 0,45X1 + 0,11X2 + 0,41X3 +
 + 0,30X4 + 0,80 – X + 1,00X6 + 46,57. 

(4)

Коефіцієнт детермінації дорівнює: 
R2= 0,95.

Моделі перевірялись на адекват-
ність, а також контролювались на 
предмет наявності гетероскедастич-
ності, автокореляції та мультиколі-
неарності.

Таким чином, за результатами мо-
делювання можна оцінити співвід-
ношення між вартостями підготовки 
фахівця освітньо-кваліфікаційного 
рівня «бакалавр», яка фінансується 
із загального та спеціального фон-
дів, у рамках першої–шостої груп га-
лузей знань (табл. 2). 

Як бачимо з таблиці, найбільш 
вартісною є підготовка фахівців п’я-
тої та шостої груп. Це співпадає і збі-
гається з результатами самооцінки 
вищих навчальних закладів ВНЗ.

Серед інших чотирьох груп най-
дешевшою є підготовка фахівців 
другої групи (інформаційні техноло-
гії, освіта, математика та статисти-
ка). Це також кореспондується з ре-
зультатами самооцінки ВНЗ. Проте 
те, що найдорожчою в зазначеній 
четвірці груп є підготовка фахівців 
першої групи, тобто вартість підго-
товки фахівців-гуманітаріїв є вищою 
за підготовку фахівців інженерних 
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напрямків, викликає певні запитан-
ня. Причиною може бути більш ква-
ліфікований викладацький склад, 
який готує фахівців-гуманітаріїв 
(більше викладачів із науковим сту-
пенем та вченими званнями), а та-

кож вищий суспільний попит на таку 
підготовку.

Очевидно, що обґрунтовані ви-
сновки можуть бути отримані при 
дослідженні більш широкої статис-
тичної бази.

Т а б л и ц я  2
Співвідношення між вартостями підготовки в Україні фахівця освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» в у 2015 та 2016 рр., 
які отримані за результатами моделювання для вибірки з 31 ВНЗ

Групи галузей знань
Відносні одиниці

2015 р. 2016 р. Середнє
1. Гуманітарні науки, соціальні та поведінкові науки, 
журналістика, управління та адміністрування, право, со-
ціальна робота, сфера обслуговування 0,45 0,45 0,45
2. Інформаційні технології, освіта, математика та статис-
тика 0,10 0,11 0,11
3. Механічна інженерія, електрична інженерія, автома-
тизація та приладобудування, електроніка та телекому-
нікації, виробництво та технології, транспорт, архітекту-
ра та будівництво 0,37 0,41 0,39
4. Хімічна та біоінженерія, аграрні науки та продоволь-
ство, біологія, природничі науки 0,29 0,30 0,30
5. Ветеринарна медицина, охорона здоров’я 0,69 0,80 0,75
6. Культура і мистецтво 1,00 1,00 1,00

Джерело: розраховано та складено автором, [12].
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S. LONDAR 

APPROACHES TO COST ASSESSMENT OF SPESIALISTS’  
TRAINING IN HIGHER EDUCATION OF UKRAINE

Summary: The article examines approaches to assessing the cost of specialists’ 
training in the field of higher education. It is noted that over the past few years, 
Ukraine has shown an obvious tendency to a gradual level reduction of expenditures 
on education. In the framework of the ongoing discussion, supported by the Ministry 
of Education and Science of Ukraine, a number of ideas have been generated on 
possible solutions to the crisis situation in the field of higher education. The most 
important of these are those relating to the transition of higher education institutions 
to the status of non-profit organizations, multi-channel financing of higher education 
with the expansion of the range of financial instruments applicable to a market 
economy, raising the level of targeting of public educational expenditures, implemen-
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ta tion of a competent approach in the Ukrainian high school. The article defines that 
an important task of educational policy in Ukraine is to increase the efficiency of 
budget funds usage within framework of the budget program «Specialists’ training 
by the higher educational institutions of the III and IV accreditation levels and 
providing of the activity of their bases for practice». One of the ways is the transition 
to the principle of «money follows the student». In 2016 for the first time within the 
framework of the introductory campaign, the Ministry of Education and Science of 
Ukraine divided the expenditures on financing of the state order places into the base 
and the variational part. A larger volume of the variational part was envisaged for 
those higher educational institutions whose entrants were selected in accordance 
with their ratings. To justify the distribution of funds among the higher educational 
institutions in the variational part framework, the article considers approaches to 
improving the methodology for determining the cost of training of one specialist of a 
particular specialty and corresponding educational qualification level.

Key words: «money follows the student», the cost of student training.
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Нині сфера освітніх послуг знахо-
диться на етапі інституціональних 
змін та формування принципово 
нових підходів до надання освітніх 
послуг та забезпечення конкуренто-
спроможності навчального закладу. 
Боротьба за студентів повинна тран-
сформуватися в певні дії щодо ство-
рення особливого іміджу універси-
тету, який вирізнятиме його серед 
інших. Однією зі складових цього 
іміджу є культура якості надання 
освітніх послуг, що має відображати 
історію розвитку навчального за-
кладу, наявність наукових шкіл та 
лабораторій, під впливом яких були 
виховані відомі вчені та фахівці; на-
явність корпоративної культури, 
демократичні засади як на рівні ме-
неджменту, так і на рівні навчально-
го процесу тощо. 

Мета статті – виявлення основних 
загроз та проблем при формуванні 
культури якості надання освітніх по-

слуг у сучасних університетах Украї
ни та розробка рекомендацій щодо 
її запровадження на основі певних 
принципів та норм.

Дослідники зазначають, що знач-
ною мірою на якість освіти впливає 
саме освітнє середовище універси-
тету та освітні технології, що у ньо-
му застосовуються [1]. Тому вкрай 
важливим аспектом для формуван-
ня культури якості є норми та освіт-
ні технології здійснення самого ос-
вітнього процесу [2].

Під культурою якості освіти ма-
ється на увазі процес, який вклю-
чає не тільки аспект управління та 
контролю за допомогою процедур 
вимірювання та оцінювання, але й 
цінності, звичаї, встановлений поря-
док, що підтримуються університет-
ською спільнотою і мають формува-
тися на різних рівнях з урахуванням 
субкультур відповідник академічних 
підрозділів [3]. 

УДК 378.1

А. СТАВИЦЬКИЙ, Т. ЗАТОНАЦЬКА
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Перші проекти з формування 
культури якості з’явилися ще на по-
чатку століття. Зокрема, проект по 
культурі якості в рамках програми 
«Socrates» виник на підставі плану 
дії Європейської асоціації універси-
тетів на 2001–2003 рр. і Меморан-
думу про якість, схваленого Радою 
Європейської асоціації університетів 
у вересні 2001 р. В обох документах 
підкреслюється, що (1) в питаннях 
забезпечення якості в ролі відправ-
ної точки повинна розглядатися 
здатність університетів до розвит-
ку жорсткої внутрішньої системи 
якості, і (2) ця здатність пов’язана з 
інституційною автономією і відпові-
дальністю перед суспільством [4].

Дослідження проекту TRUST до-
вело, що «саме криза довіри є найго-
стрішим протиріччям не тільки укра-
їнської вищої освіти, а  й  українсько-
го суспільства загалом» [5]. Зокрема, 
у суспільстві постійно зростає недові-
ра до результатів та якості навчання. 
Це виникає в результаті того, що різні 
групи порізному розуміють цінності 
й завдання забезпечення якості, що 
формує іноді абсолютно протилежні 
очікування. Внаслідок цього виникає 
не просто недовіра між групами, але 
й нерозуміння участі цих груп в освіт-
ньому процесі. Наприклад, більшість 
керівників університетів зацікавлені 
лише у збільшенні чи принаймні під-
триманні на певному рівні кількості 
студентів незалежно від усіх інших 
факторів. Очевидно, що це досяга-
ється за рахунок падіння якості осві-
ти, заплющування очей на очевидні 
проблеми з оцінюванням знань сту-
дентів. У той же час значна частина 
викладачів не може миритися з по-
стійною деградацією вищої освіти. 
Фактично у них існує лише два реаль-

них виходи: або звільнитися, відкри-
ваючи дорогу ще менш принциповим 
викладачам, або практично підтри-
мувати існуючу систему неякісної 
освіти. 

У будьякому разі, в університе
тах падає реальний рівень висо-
кокваліфікованих викладачів, адже 
вони ніяк не мотивовані працювати 
на високому рівні. З одного боку рі-
вень кваліфікації викладання не оці-
нюється керівництвом, що бере до 
уваги лише кількість публікацій та 
участь у громадській роботі. З іншо-
го боку більшість студентів не має 
реального попиту на високий рівень 
кваліфікації викладачів, адже чим 
нижчий рівень, тим легше отримати 
задовільні оцінки із заліків чи іспи-
тів. На жаль, в існуючій парадигмі 
переважна частина студентів є па-
сивними учасниками, які відіграють 
свою роль для отримання відповід-
ного диплому.

Мета запровадження процедур 
впливу студентів на процес забез-
печення якості – формування нової 
культури якості освіти на принци-
пах автономії університету та акаде-
мічної свободи. По всьому світу сту-
денти починають грати все більшу 
роль у процесах оцінки і покращен-
ня якості освіти. Лідером при цьому 
залишається Велика Британія, яка 
відіграє провідну роль у формуван-
ні нових вимог щодо підвищення 
якості вищої освіти. Студенти при 
цьому мають дуже активну позицію, 
адже вони дійсно приходять до уні-
верситетів за новими знаннями, які 
повинні перейти до певних компе-
тенцій, а не за дипломом. Унаслідок 
цього вони самі зацікавлені у тому, 
щоб навчання проходило на найви-
щому рівні, адже лише за таких умов 
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вони будуть конкурентними на рин-
ку праці. 

Боротьба за студента, створення 
прозорих умов для вибору універси-
тетів сприяли розвитку зовнішнього 
оцінювання навчальних закладів. 
Зокрема, починаючи з 2009 року, в 
усі групи з оцінювання агенцій із за-
безпечення якості включаються та-
кож студенти [6].

З 2005 року щорічно проходить 
Національне студентське опитуван-
ня [7], у якому бере участь більше 
трьох мільйонів студентів з 357 уні-
верситетів країни. Оскільки на 27 
питань опитувальника відповідає 
більше 70 % випускників, результа-
ти можна вважати достатньо реле-
вантними. В цілому, випускникам 
пропонуються питання щодо рівня 
викладання курсів, можливостей по-
дальшого розвитку, доброчесності та 
прозорості оцінювання, структуру-
вання курсів, наявності та доступно-
сті навчальних матеріалів, залучення 
студентів та врахування їх думки.  

Слід зазначити, що опитування 
випускників не є лише одним інстру-
ментом ранжування університетів. 
Серед інших можна зазначити цен-
тралізовану система збору заявок 
на вступ до всіх вищих навчальних 
закладів Великобританії UCAS [8] 
(Universities & Colleges Admissions 
Service). За її допомогою формуєть-
ся показник популярності того чи 
іншого навчального закладу та кон-
кретних дисциплін, а також націо-
нальних та регіональних пріоритетів.

Ще одним дуже важливим по-
казником якості освіти у Великій 
Британії є проведення дослідження 
того, де працюють випускники уні-
верситетів через шість місяців після 
завершення програми [9]. 

Дуже важливо підкреслити, що 
всі ці дослідження проводяться що-
річно на постійній запланованій 
основі, а тому на їх підставі можна 
аналізувати динаміку розвитку кож-
ного університету. 

У Норвегії з 2003 року законо-
давчо гарантується участь студен-
тів в оцінці якості курсів, програм 
і самих ВНЗ цієї країни. Це реалі-
зується за допомогою Агентства з 
гарантування якості освіти Нор-
вегії (Norwegian agency for quality 
assurance in education (NOKUT), де всі 
комісії, окрім двохтрьох експертів, 
одного представника зацікавлених 
сторін (роботодавці, представники 
влади), мають одне зарезервоване 
місце для представника студент-
ства [10]. Також студенти представ-
лені не менше ніж двома особами у 
всіх вчених радах факультетів та уні-
верситетів, у всіх створених робочих 
групах з освітніх та організаційних 
питань. Аналогічні вимоги існують 
у Швеції та Фінляндії. Проте залиша-
ються і питання репрезентативності 
представництва студентів, оскіль-
ки в більшості європейських країн 
у студентських органах бере участь 
до 10 % студентів. Іншими словами, 
найбільш активна меншість студен-
тів може формувати освітні та на-
вчальні задачі для пасивної більшо-
сті. Очевидно, що залучення якомога 
більшого представництва студентів 
є важливою задачею для формуван-
ня культури оцінювання роботи уні-
верситетів. 

Враховуючи вище наведене, мож-
на сформувати наступні принципи, 
за якими має формувати культура 
якості вищої освіти в університеті.

1. Ментальність. На сьогодніш-
ній день більшість співробітників є 
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індивідуалістами, не розуміючи, що 
університет – це не просто певне 
місце, де зустрічаються викладачі і 
студенти, а це середовище, у якому 
повинен бути виграш для всіх заці-
кавлених сторін. Студенти повинні 
отримувати нові компетентності 
високого рівня, викладачі постійно 
удосконалюватися, менеджмент – 
вчасно та адекватно реагувати на 
постійні виклики.

2. Комунікація. На жаль, в сучас-
них навчальних закладах комуні-
кація та спілкування не є сильною 
стороною співробітників. Важливо 
не тільки слухати інших, перейма-
ти та аналізувати інформацію, але й 
давати дружню критику, пропозиції 
з покращення навчального та освіт-
нього процесу тощо. В більшості уні-
верситетів майже відсутні комуніка-
ції між різними ланками управління, 
різними ціннісними підходами, що 
дестимулює ініціативу підлеглих та 
гальмує розвиток культури нової па-
радигми освіти.

3. Доступність інформації. Необ-
хідно чітко та прозоро інформувати 
про поточні задачі та стратегію роз-
витку університету. Причому дуже 
важливим є співпадіння заявленої 
стратегії та реально впровадженої. 
Зрозуміло, що якщо стратегія пе-
редбачає підвищення якості освіти, 
а в реальності студентів не відрахо-
вують, бо нічим платити заробітну 
плату, то в такому закладі буде наро-
стати лише недовіра між співробіт-
никами.

4. Орієнтація на процес. У сучас-
них умовах неможливо передбачити 
з упевненістю, яким саме буде ре-
зультат роботи.  Проте у колективі 
має формуватися думка, що не існує 
успіхів або невдач, не буває «пошуку 

винних». Лише за таких умов співро-
бітники будуть зацікавлені удоско-
налювати якість навчального проце-
су, починаючи з самих себе.

5. Змінність влади. Важливою 
частиною формування культури має 
стати відсутність страху перед ке-
рівництвом. На жаль, ментальність 
нашого народу вимагає для цього 
виключно радикальних змін: усі 
університети мають пройти шлях 
постійних виборів керівництва, щоб 
не формувалась залежність поточної 
політики закладу від його очільни-
ка. У цьому контексті слід застосу-
вати і досвід західних країн, у яких 
розділяються посади ректоради-
ректора з фінансів та ректора – ке-
рівника академічної спільноти. В на-
ших умовах вся влада в університеті 
зосереджена в руках ректора, який 
має фінансові важелі впливу на пер-
сонал, на його кількість, що робить 
співробітників повністю залежними 
від влади. В університетах Великої 
Британії, наприклад, чітко виділя-
ють посади ректора, який відповідає 
за всі фінансові питання, та віцекан-
цлера (проректора), який відповідає 
за якість навчальних програм, підбір 
персоналу тощо. Оскільки ці посади 
є незалежними та непідпорядкова-
ними, то зникають як можливість 
узурпації влади, так і корупційні сти-
мули.

6. Чіткість функціональних обо
в’язків. Однією з перепон до підви-
щення якості освіти є намагання 
за будьяку ціну зберегти існуючу 
систему та кадровий потенціал. У 
той же час навчальні програми, які 
базуються на застарілих методиках 
та матеріалах вже не є конкурентоз-
датними, проте відповідні завідувачі 
кафедр їх не міняють через необхід-



“Освітня аналітика України” • 2017 • № 1 (1)

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

22

ність звільнення частини персоналу. 
Єдиним виходом з даної ситуації є 
чітке розмежування обов’язків між 
керівником навчальної програми та 
завідувачем кафедри. Перший має 
відповідати за якість освітньої про-
грами, контактувати зі студентами, 
обирати найкращих викладачів, про-
сувати комерційну програму. А завід-
увач кафедри має відповідати лише 
за організацію роботи кафедри, під-
готовку персоналу. Якщо він буде 
позбавлений обов’язків формування 
навантаження, структури навчаль-
ної програми, то у нього не буде сти-
мулів тримати застарілий персонал.

Безумовно, що всі наведені прин-
ципи можуть працювати лише за од-
нієї умови: повної заміни поточної 
системи фінансування університетів 
України. Якщо на сьогодні сформо-
вана ситуація, за якої університет не 
просто не зацікавлений, а фактично 
не в змозі відраховувати студентів, 
створювати конкурентні відноси-
ни в рамках навчального закладу, 
то реалізація наведених принципів 
буде тільки погіршувати ситуацію. 
Насправді, за умовами поточного 
державного замовлення універси-
тети мають випустити стільки ж 
студентів, скільки було виділено бю-
джетних місць. Проте ця практика не 
враховує природних втрат, бажання 
припинити навчання тощо. Як наслі-
док – університети вимушені трима-
ти цих студентів до завершення нав-
чання за будьяку ціну. 

Якщо за таких умов впроваджу-
вати вимогу гарантування якості 
освіти, то у викладачів та співробіт-
ників буде виникати питання, яким 
саме чином це реалізовувати, адже 
значна кількість студентів є не спо-
живачами компетентностей, а лише 

залученими особами. Таким чином, 
зміна ставлення викладачів і студен-
тів до процесів гарантування якості 
освіти все ж має починатися зі змін 
фінансування, які не будуть передба-
чати розподіл коштів лише за кількі-
стю випущених студентів.

Існування старого формату куль-
тури якості освіти в українських уні-
верситетах з урахуванням трансфор-
мації інституціональних засад не 
дозволить забезпечити конкуренто-
спроможність вітчизняних навчаль-
них закладів серед європейських 
вузів. 

Зарубіжний досвід доводить, що 
створення іміджу сучасного універ-
ситету забезпечується культурою 
якості освіти, яка базується на пев-
них принципах та методах імпле-
ментації. Запропоновані авторами 
принципи ментальності, комуніка-
ції, доступності інформації, орієнта-
ції на процес є базовими для форму-
вання культури якості в українських 
університетах. Методи реалізації 
цих принципів можуть бути різні в 
залежності від ментальності та істо-
рії виникнення та розвитку навчаль-
ного закладу.

Враховуючи вище наведене, реко-
мендується внести до Закону України 
«Про вищу освіту» наступні зміни:

1. Уведення посади керівника 
програми, яку не може займати інша 
керівна особа. Така людина має від-
повідати за функціонування програ-
ми, її наповнення, комерційну до-
цільність.

2. Зменшення термінів перебу-
вання на посаді для ректорів, дека-
нів, завідувачів кафедр, керівників 
програм до 3 років без права пере-
обрання для здійснення постійної 
ротації кадрів.
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3. Доручити Кабінету Міністрів 
України розробити механізм фінан-
сування університетів, який би вра-
ховував зменшення фінансування 
приблизно на 5–7 % на кожному кур-
сі. Це дозволить гарантувати відра-
хування певної кількості найгірших 
студентів, підвищить вимоги щодо 
коректного та прозорого оцінюван-
ня серед викладачів, конкуренцію 
серед студентів. Врештірешт, це 
сприятиме створенню нової культу-
ри роботи як студентів, так і викла-
дачів, також  і менеджерів універси-
тетів.

4. Доручити Міністерству освіти і 
науки України запровадити автома-
тизовану систему перевірки робіт 
на плагіат, за допомогою якої ма-

ють проходити всі курсові, диплом-
ні роботи, дисертації до моменту 
їх захисту. Викриття плагіату має 
стати підставою для відрахування 
відповідних студентів без права по-
новлення. 

Звичайно, що всі ці зміни потре-
бують достатньо довгого часу, як 
правило 10–15 років, щоб вони при-
звели до зміни культури мислення в 
університеті, культури сприйняття 
інформації, культури підтримки за-
гальних цінностей. Проте без фор-
мування подібної культури, без ви-
значення тих базових цінностей, які 
є основою функціонування справж-
нього конкуретного університету, 
не буде змін в національній освіті й 
відповідно у державі.
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Summary. The authors reveal modern approaches to a new direction in the field 
of educational services: the formation of the culture of higher education quality in 
Ukrainian universities; identify the main problems and threats for the formation and 
maintenance the culture of the educational process quality in universities; determine 
the recommendations for increasing the competitiveness of universities at the 
national and international levels. The authors propose principles for the forming of a 
culture of higher education quality in Ukrainian universities. They include: changing 
mentality, when students should receive new high-level competencies, teachers 
should constantly improve their skills, management adequately respond to ongoing 
challenges; increasing communication, since most universities have almost no com-
munication between different levels of management and staff; availability of infor-
mation that requires clear and transparent vision of current problems and university 
development strategy; orientation to a process, when there is no «search for guilty»; 
the variability of power, which implies no fear of management; the clarity of functional 
responsibilities, which must resolve the issue of conflict of interest.

Key words: higher education quality culture, educational services, principles of 
education quality culture, university, higher education.
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Вищу освіту слід вважати багато-
аспектною сферою, яка включає еко-
номічні, соціальні, суспільні, безпе-
кові складові. За умов реформування 
освіти в Україні, на часі вирішення 
проблем формування та реалізації 
механізму фінансування підготовки 
здобувачів вищої освіти. Зважаючи 
на чинну систему фінансування, рі-
вень якості отримуваної здобувача-
ми освіти, диспропорційність при 
фінансуванні за різними спеціаль-
ностями, галузеву деформацію ви-
щої освіти, не завжди обґрунтоване 
фінансування в розрізі навчальних 
закладів і спеціальностей, відсут-
ність механізму здійснення дієвого 
контролю витрачених на підготовку 
здобувачів освіти коштів, нагальним 
вбачається удосконалення системи 
фінансування вищої освіти. Водно-
час наявність державного замов-
лення фахівців у вищих навчальних 
закладах, фінансування за моделлю 
на основі кошторисів, неповна про-
зорість видатків за отриманими бю-
джетними коштами та інші фінансо-
ві умови, що не визначають якість 
освіти й не забезпечують дієвого 
контролю надання послуг закладів 

освіти, вимагають суттєвої зміни 
механізму фінансування у сфері ви-
щої освіти. На сьогодні склалася си-
туація диспропорційного розподілу 
коштів на підготовку фахівців за різ-
ними галузями та спеціальностями в 
розрізі вищих навчальних закладів, 
котрий не має повного обґрунтуван-
ня, а тому не завжди забезпечує очі-
куваний рівень якості й ефективнос-
ті спожитих ресурсів. Таким чином, 
система фінансування ВНЗ не відпо-
відає вимогам часу й окремим нор-
мам чинного законодавства у сфері 
вищої освіти, не сприяє досягненню 
цілей, поставлених перед навчаль-
ними закладами щодо підготовки 
фахівців, не забезпечує покриття 
витрат, необхідних для виконання 
відповідних функцій, що актуалізує 
тематику обраного напряму дослі-
дження.

Питанням фінансування навчаль-
них закладів і підготовки здобувачів 
вищої освіти приділяється значна 
увага з боку державних органів вла-
ди, наукових установ та вищих на-
вчальних закладів. Так, тривалий час 
над питаннями формування оновле-
ного механізму фінансування систе-
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ми вищої освіти працює колектив 
науковців Національної академії пе-
дагогічних наук України: В. Луговий, 
І. Грищенко, С. Калашнікова, Ю. Віт-
ренко, О. Воробйова, О. Слюсаренко 
та ін. Багато уваги реформуванню в 
системі фінансування вищої освіти 
приділяється на державному рівні: 
Л. Гриневич, В. Ковтунцем, О. Шаро-
вим, Ю. Співаковським та ін. Пробле-
ми удосконалення механізму фінан-
сування у вищій школі досліджують 
В. Кремень, В. Бахрушин, Т. Єфименко, 
Ж. Таланова, Т. Боголіб, О. Співаков-
ський, А. Касич, В. Малишко, О. Отка-
ленко, Є. Стадний та ін.

Мета статті – визначити ключо-
ві засади перспективної концепції 
механізму фінансування підготовки 
здобувачів вищої освіти в Україні 
відповідно до обраних векторів ре-
формування.

У доповіді на конференції в листо-
паді 2016 р. директор Департаменту 
вищої освіти Міністерства освіти і 
науки України О. І. Шаров зазначив, 
що наразі існує архаїчний концепт 
державного замовлення, який ви-
магає впровадження сучасного фор-
мульного підходу, що орієнтуватиме 
ВНЗ на досягнення [1]. Також ним 
було зауважено, що станом на листо-
пад 2016 р. академічну автономію 
реалізовано майже на 75 %, науко-
ву – на 20 %, адміністративну – на 
80 %, а фінансову – ледве на 5 %, що 
свідчить про втрату ефективності 
теперішньою моделі державного фі-
нансування вищої освіти в Україні. 
Аналізуючи стан та умови фінансо-
вого забезпечення функціонування 
системи вищої освіти в Україні, мож-
на зробити висновки про наявність 
певних диспропорцій у фінансуванні 
цього виду економічної діяльності 

як у частині залучення фінансових 
ресурсів, так і в процесі їх розподілу 
[2, c. 76], що вимагає перегляду пе-
реліку основних фінансово-еконо-
мічних інструментів стимулювання 
розвитку освітньої діяльності. Отже, 
постає необхідність формування ос-
вітньої політики через нову модель 
фінансування відповідно до суспіль-
ного запиту, з урахуванням найкра-
щих зарубіжних практик. 

У науковій літературі виокрем-
люються декілька тисяч модифіка-
цій моделей фінансування вищих 
навчальних закладів, які різняться 
між собою умовами організації та ви-
ділення фінансового забезпечення 
залежно від рівня автономії навчаль-
них закладів, відбору студентів, от-
римувача фінансування тощо, проте 
основним інвестором лишається дер-
жава [2, с. 78]. Дотепер у бюджетах в 
Україні передбачено видатки на осві-
ту відповідно до бюджетної класифі-
кації на фінансування вищої освіти, 
тому основним джерелом фінансу-
вання є бюджетні кошти, а додатко-
вими здебільшого – плата за надання 
освітніх послуг. Така фінансова па-
радигма не дає змоги повною мірою 
реалізувати напрями реформування 
вищої освіти, зокрема в частині фі-
нансової автономії. Поняття фінансо-
вої автономії через систематизацію 
параметрів, за якими оцінювалася фі-
нансова автономія університетів, до-
сить вдало розкрито Ж. Тала новою:

– структура фінансування (дер-
жавне фінансування; допоміжні (по-
середницькі) органи фінансування 
(фінансування інституцій, фінансу-
вання досліджень; фінансове звіту-
вання));

– фінансова спроможність (резер-
ви та профіцит (надлишок); позики 
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та нарощування фондів; володіння 
землею та будівлями).

Основні особливості фінансової 
автономії університетів у країнах ЄС 
науковцем визначено такі:

– розподіл державного фінансу-
вання на блочно-грантовій основі, 
що передбачає чітку орієнтацію на 
цілі та критерії досягнень;

– надання права університетам 
брати оплату за навчання;

– наявність обмежень для оперу-
вання університетів на фінансових 
ринках;

– право володіння університета-
ми власністю на землю та будівлі, 
що обумовлене національними тра-
диціями та відповідно впливає на 
можливості закладів вищої освіти 
стосовно використання землі та бу-
дівель [3, с. 65].

На сьогодні першорядними про-
блемами досягнення фінансової ав-
тономії є самостійне встановлення 
розмірів оплати праці, визначення 
кількості працівників, норм усіх ви-
дів педагогічного навантаження, 
розпорядження державними кош-
тами за навчання студентів, обме-
ження фінансової діяльності норма-
ми Бюджетного кодексу України та 
казначейського обслуговування. Од-
нак не завжди розмір фінансування 
залежить від досягнень діяльності. 
Для розв’язання цих проблем робо-
чою групою Міністерства освіти і 
науки України підготовлено законо-
проект «Про внесення змін до Зако-
ну України «Про вищу освіту» щодо 
фінансування вищої освіти», яким 
передбачено таке:

1) державні та комунальні вищі 
навчальні заклади можуть набува-
ти статусу неприбуткової органі-
зації;

2) здобуття вищої освіти особою 
може здійснюватися за рахунок ви-
датків державного бюджету й міс-
цевих бюджетів при регіональному 
замовленні;

3) особи, котрі отримали право 
здобувати вищу освіту з фінансовою 
підтримкою за рахунок видатків 
державного або місцевих бюджетів, 
можуть здобувати таку освіту на 
умовах пільгового кредиту;

4) розподіл коштів державного 
бюджету за ВНЗ обчислюється за від-
повідною формулою;

5) ВНЗ самостійно розпоряджа-
ються коштами на підготовку здобу-
вачів освіти в межах цільового при-
значення.

Запровадження зазначених онов-
лених норм законодавства зумов-
лює необхідність застосування но-
вих підходів до фінансування вищої 
освіти, зокрема таких, які набули 
поширення в зарубіжних країнах. 
Т. Єфименко також зауважує, що в 
Україні необхідно вдосконалювати 
науково-методичні засади ресурсної 
забезпеченості досліджень на осно-
ві кількісної та якісної оцінки їхньої 
результативності за принципами і 
методами кращого міжнародного 
досвіду, здійснювати достовірний 
та об’єктивний моніторинг процесів 
створення й упровадження науково-
го продукту [4, с. 13]. Проте вдоско-
налювати необхідно фінансування 
в частині як наукових досліджень, 
так і освітніх програм. У цьому ас-
пекті цікавим є досвід країн Європи, 
де загальна стратегія фінансування 
вищої освіти визначається відповід-
но до стратегії розвитку держави й 
державне фінансування базується 
на досягнутих цілях і виконаних ро-
ботах. Цей підхід ґрунтується на ідеї 
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поєднання цілей урядів країн і цілей 
діяльності університетів (освіта та 
наука). Водночас Ю. Вітренко вказує 
на те, що в Україні практично відсут-
ній офіційно встановлений понятій-
но-категоріальний апарат страте-
гічного планування вищої освіти [5, 
с. 55]. Відтак, на часі уточнення на-
явних й уведення нових понять у цій 
царині на законодавчому рівні, які 
мають стати підґрунтям при визна-
ченні стратегічних цілей розвитку 
освіти. 

У колективній монографії [2, с. 79] 
за джерелом [6] згруповано моделі 
фінансування освітньої діяльності 
за трьома видами: 1) модель фінан-
сування освіти, орієнтована на віль-
ний ринок, що передбачає децен-
тралізоване управління навчальною 
установою в частині як наукової та 
освітньої діяльності, так і залучення 
фінансових ресурсів та визначення 
пропорцій і напрямів їх розподілу з 
одночасно максимально можливим 
скороченням державних видатків на 
здійснення освітньої діяльності (не-
оліберальна політика фінансування; 
М. Фрідман, Ф. А. фон Хайєк); 2) мо-
дель фінансування освіти, орієнто-
вана на суспільний ринок із актив-
ною участю держави в розвитку на-
ціональної освітньої системи, у тому 
числі її фінансуванням (Д. Шумпетер, 
М. Кондратьєв); 3) модель соціально-
го фінансування освіти, орієнтована 
на альтернативне інтегроване сус-
пільство, за якою держава має брати 
на себе всю відповідальність за роз-
виток системи освіти, зокрема фінан-
сування.

На підставі вивчення публікацій 
щодо системи фінансування вищих 
навчальних закладів США можна 
констатувати таке:

1. Система фінансування визнача-
ється типом ВНЗ та освітньою полі-
тикою держави.

2. Доходи навчальних закладів 
можна узагальнено класифікувати 
за джерелами їх надходження таким 
чином: бюджет (державний та міс-
цевий), оплата за навчання фізични-
ми (юридичними) особами, позики, 
інші доходи, гранти й благодійна до-
помога.

У багатьох країнах фінансуван-
ня освіти з бюджету здійснюється 
на рівні від 60 % до 80 %. При цьому 
частина коштів спрямовується з дер-
жавного бюджету, частина з місцевих 
(штат, федерація) за погодженням 
з урядом. Фінансування відбуваєть-
ся залежно від результату діяльно-
сті (відповідно, виникає потреба у 
визначенні критеріїв, за якими має 
оцінюватись результат) та на основ-
ні потреби функціонування закладу. 
Оплата за навчання становить у се-
редньому 40 % надходжень (у дер-
жавних закладах). Водночас діє низка 
програм щодо варіювання суми пла-
ти за навчання (гнучка система зни-
жок, звільнення від оплати, однора-
зова допомога при вступі тощо), які 
дають можливість здобувати освіту 
студентам із сімей з низькими до-
ходами. Позики здійснюються з бю-
джету (всіх рівнів) або банківських 
установ на умовах: повернення після 
закінчення навчання, під процент, 
який становить частину облікової 
ставки центрального банку, з частко-
вим погашенням після першого року 
навчання; приватний (використову-
ється за необхідності відшкодування 
різниці між реальною вартістю нав-
чання та урядовою позикою). 

Створюються технічні парки, над-
складні структури, які забезпечують 
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інтеграцію науки з бізнесом (мож-
на спочатку запустити «пілотний» 
проект в одному ВНЗ із державним 
супроводженням на етапі створення 
або поступово впроваджувати окре-
мі структури). У США через такі пар-
ки здійснюється трансфер наукових 
продуктів до споживачів (держави, 
виробництв) на світовому ринку. 

3. Під час фінансування деякі за-
рубіжні країни відмовляються від 
кошторисів, застосовуючи принцип 
бюджетування, що дає змогу орієн-
туватися на результат діяльності 
в рамках виконання державного 
завдання та державного контракту.

Важливим для України є досвід 
фінансової підтримки найвищо-
го університетського потенціалу 
в США через механізм ендавменту, 
який у 2015 р. дорівнював 85 % у 
13 із 22 приватних закладів вищої 
освіти США, що посідають 1-ше – 
30-те місця за рейтингом «Шанхай-
ський» [7, с. 16]. На підставі вивче-
них літературних джерел [8; 9 та 
ін.] виокремлено кілька підходів до 
фінансування вищої освіти у зару-
біжній практиці:

– фінансування за видатками 
(Канада, Велика Британія, Франція, 
Японія, Швеція, Норвегія, Китай) пе-
редбачає, що бюджетні кошти надхо-
дять прямо до ВНЗ, а їх використан-
ня чітко контролюється державою;

– фінансування за результатами 
(Данія, Фінляндія, Ізраїль, Нідер-
ланди, США, Хорватія та ін.) означає, 
що виділення державних коштів 
залежить від результатів навчаль-
ної та науково-дослідної діяльності 
ВНЗ – безпосередніх (якості й обсягу 
наданих освітніх послуг) і кінцевих 
(соціально-економічного ефекту від 
здобуття освіти);

– договірне фінансування освіти 
(Бразилія, Аргентина, Індія, Греція, 
Італія) має в основі результати пере-
говорів представників ВНЗ та мініс-
терства освіти або фінансових уста-
нов.

Диверсифікація фінансування 
вищої освіти зумовила позитивні 
тенденції в Латвії, де конкурент-
ний бюджет складається відповідно 
до завдань встановлених урядом і 
ефективність оцінюється за певною 
моделлю, яка враховує стимули для 
освітньої системи. У Хорватії та ін-
ших країнах Європи одночасно із 
застосуванням системи на основі 
показників діяльності відбувається 
укладання контракту між міністер-
ством освіти і вищим навчальним 
закладом, де зазначається система 
показників якості освіти, котрі пев-
ним чином пов’язані з місцевими 
програмами (потребами регіону). За 
умови результативного виконання 
університетом зобов’язань за кон-
трактом він може отримати додат-
кове фінансування з державного чи 
місцевого бюджету. 

І. Світящук наводить три загаль-
ні підходи до фінансування вищої 
освіти в окремих країнах Європи [10, 
с. 30]:

1. Польща – Block grant. Немає об-
межень на використання освітньої 
частини суми, проте кошти на на-
укові дослідження спрямовуються 
безпосередньо конкретним факуль-
тетам.

2. Франція – Block grant поділяєть-
ся на окремі категорії призначення. 
Не можна переносити кошти з однієї 
групи витрат на іншу.

3. Англія, Нідерланди, Фінляндія – 
Block grant. Університет сам вирішує, 
як витрачати отримані кошти.
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Таким чином, у результаті прове-
деного нами дослідження окреслено 
ключові рівні, за якими рекомен-
довано організувати фінансування 
навчання здобувачів вищої освіти в 
Україні:

1. Фінансування за рахунок ко-
штів державного та місцевих бюдже-
тів навчання здобувачів, котрі бажа-
ють навчатись за спеціальностями, 
що забезпечують виконання держа-
вою основних функцій передбачених 
Конституцією України (сфера освіти 
й охорони здоров’я та оборона і без-
пека держави).

2. Фінансування за рахунок коштів 
підприємств державної форми влас-
ності (або з її часткою понад 25 %), 
які урядом віднесено до пріоритет-
них галузей економіки (необхідність 
нормативного документа). При цьо-
му плату за навчання та стипендіаль-
не забезпечення пропонується відно-
сити до складу витрат у бухгалтер-
ському і податковому обліку. Умови 
відпрацювання й відшкодування сум 
у разі невідпрацювання здобувачем 
прирівняні до таких умов при нав-
чанні за державним замовленням.

3. Фінансування завдяки пільго-
вому кредиту, отримуваному здо-
бувачем у комерційному банку з 
повним або частковим погашенням 
процентів за кредит за рахунок дер-
жавного або місцевого бюджетів. До-
цільно розробити механізм, за якого 
кредит не може бути не погашеним 
із максимальним унеможливленням 
ризиків й необхідність електронно-
го відшкодування за результатами 
фінансового року. Кредитування 
можна розглядати і як частину фі-
нансування здобуття освіти.

4. Студенти, які вступили до ви-
щого навчального закладу, можуть 

претендувати на отримання сти-
пендій та грантів на навчання від 
державних і приватних фондів, ор-
ганізацій та програм – цільове фі-
нансування на конкурсних засадах. 
Стипендії доцільно призначати в 
результаті аналізу потреби студен-
та і його успішності (навчальної та 
наукової). Їх варто розглядати як по-
воротну чи безповоротну фінансову 
допомогу (наприклад, може перед-
бачатися робота в державному сек-
торі протягом п’яти років).

5. Фінансування за рахунок ко-
штів фізичних та/або юридичних 
осіб із передбаченням можливо-
сті стипендіального забезпечення 
успішних студентів.

6. Залучення фінансових ресурсів 
з інших джерел.

На доцільності дозволити уні-
верситетам самостійно визначати, 
на підготовку яких саме фахівців 
скеровувати бюджетні кошти в ме-
жах ліцензійного обсягу, наголошує 
В. Ковтунець. За таких умов держав-
не фінансування підготовки кадрів 
має бути блочним, а його обсяг може 
розраховуватись за певною форму-
лою [5, c. 103]. Т. Боголіб рекомен-
дує розширювати напрями дивер-
сифікації джерел фінансування та 
запроваджувати бінарну систему 
фінансування за такими напряма-
ми: залучення бізнесу роботодав-
ців та підприємців до фінансуван-
ня освіти; оптимізація державних 
закупівель; капіталізація у вищій 
освіті; перехід на проектне та про-
грамно-цільове фінансування освіти 
та державно-приватне партнерство 
[11, с. 5]. Автори монографії [2, с. 82]  
вбачають актуальним розроблення 
та впровадження прогресивних ме-
тодів фінансування освітньої діяль-
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ності, у тому числі єдиної уніфіко-
ваної моделі фінансування вищого 
нав чального закладу на загально-
державному рівні, яка матиме такі 
компоненти: 1) фінансове забезпе-
чення навчання одного студента; 
2) стипендіальне забезпечення од-
ного студента на грантовій (кон-
курсній) основі; 3) розвиток інфра-
структури (навчально-виробничого 
обладнання, устаткування, бібліо-
течного фонду тощо); 4) фінансове 
забезпечення науково-дослідної ді-
яльності викладачів та студентів.

Зміна моделі фінансування віт-
чизняної вищої освіти спрямована 
на впровадження трикомпонентної 
моделі, яка охоплює: базове фінан-
сування (за кордоном – до 80 % від 
загальної суми доходів), фінансу-
вання з огляду на виконання пла-
нових завдань (performance-based 
funding – до 15 %) та інші надхо-
дження (до 5 %). Поступовий пере-
хід України на застосування підходу 
performance-based funding (фінансу-
вання на основі результатів діяль-
ності) як другої складової у моделі 
фінансування вищої освіти забезпе-
чує можливості:

– отримання грошових коштів під 
конкретні дослідження;

– отримання фінансування після 
одержання результату, вказаного в 
угоді;

– повернення коштів універси-
тетом або вирахування певної суми 
з майбутніх планових фінансових 
запитів у разі невиконання умов 
контракту;

– стимулювання урядом диверси-
фікації джерел фінансування;

– розбудови організаційних по-
тужностей із роботодавцями (через 
замовлення фахівців);

– створення університетами ре-
зервного фонду (щомісячні чи що-
річні відрахування) для витрачання 
за пріоритетними потребами;

– спрямування державою коштів 
на підготовку фахівців за певними 
спеціальностями;

– передбачення в контрактах 
обов’язкової системи показників, ча-
стина з яких використовуватиметь-
ся лише для окремих університетів;

– залучення благодійних внесків, 
щодо витрачання яких університет 
повинен забезпечити прозорість і 
контроль тощо.

Отже, узагальнюючи результати 
дослідження, слід зауважити, що під 
час реформування механізму фінан-
сування вищої освіти варто перед-
бачити застосування двох загальних 
підходів у державному фінансуванні 
вищої освіти: держава фінансує на-
вчальні заклади та/або здобувачів 
освіти. Вирішення потребує питання 
розроблення фінансового механіз-
му базового фінансування навчаль-
них закладів та визначення системи 
критеріїв чи індикаторів для фінан-
сування на основі результатів. У рам-
ках фінансової автономії набувають 
актуальності визначення та зако-
нодавче забезпечення найбільш до-
ступних і популярних інших джерел 
фінансування.

Роль держави під час фінансу-
вання має полягати в оцінюванні 
ВНЗ за результатами їх роботи (на-
вчальна, організаційна, наукова) на 
засадах конкуренції, однак ключо-
вою повинна стати оцінка навичок 
здобувачів освіти після закінчення 
університету. Водночас слід постій-
но прагнути до чіткого виконання 
соціальної функції держави у сфері 
вищої освіти (стосовно здобувачів 
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освіти – тимчасово переміщених 
осіб, громадян, котрі мають пільги, 
з урахуванням регіонального крите-
рію тощо). При державному фінансу-
ванні вищої освіти необхідно зважа-

ти на підтримку розвитку перспек-
тивних галузей економіки, стимулю-
вання університетів до конкуренції, 
планування майбутньої діяльності 
ВНЗ.
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O. CHUMAK 

CONCEPTUAL FUNDAMENTALS OF FUNDING TRAINING  
OF INDIVIDUALS OBTAINING HIGHER EDUCATION IN UKRAINE

Summary. The ongoing processes of reforming of the educational system in 
Ukraine are predetermined by the challenges of time, requirements of individuals 
obtaining higher education and integration processes to the world community. The 
purpose of this article is to determine the key principles of the perspective concept of 
the financing mechanism of the training of individuals obtaining higher education in 
Ukraine in accordance with the chosen reform vectors. The article outlines the 
existing problematic areas and shortcomings of financing of higher education 
funding, which determine the possible directions of its improvement through the 
mechanism of financial autonomy. The main changes in the legislation on higher 
education funding are envisaged, which are expected to be approved in the nearest 
future within the framework of reforms. To this end the experience of foreign 
countries on models of financing educational activities of higher educational 
institutions (mainly the USA and European countries) were studied. Based on this, 
the existing approaches to financing higher education in foreign countries are 
described, and the key funding levels which are expedient to be introduced in Ukraine 
are identified: sources of financing (state and local budgets, legal and private person’s 
funds, education loans and other sources) and scholarships. The necessity of financing 
education of individuals obtaining higher education is very actual according to the 
strategic tasks of the state in general, and the state educational strategy, in particular. 
The expediency of concluding a contract between the Ministry of Education and a 
higher education institution for the possibility of obtaining financing from the budget 
was proved. A three-component financing model for higher education is described: 
basic, performance-based financing, etc. The advantages of using this model in the 
national practice of financing higher education institutions are determined. The 
recommendations given in this article allow funding individuals obtaining higher 
education, taking into account the quality of educational services and fulfillment of 
its functions by the state.

Key words: funding, higher education, financing model, income.
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На сьогодні система вищої освіти 
відчуває гострий дефіцит фінансу-
вання, а тому обмежуються мож-
ливості її матеріально-технічного 
роз витку. Бюджетне фінансування є 
досить обмеженим та покриває тіль-
ки необхідні для виживання вищих 
навчальних закладів статті витрат, 
передусім це заробітна плата персо-
налу, стипендії та комунальні плате-
жі. Матеріально-технічний розвиток 
ВНЗ намагаються забезпечувати за 
власні кошти, які формуються на-
самперед завдяки платним освітнім 
послугам. Проблемою є забезпечен-
ня ефективного та достатнього фі-
нансування вищої освіти в Україні. 
Розв’язання проблеми фінансування 
матеріально-технічного забезпечен-
ня вищих навчальних закладів стане 
потужним інструментом розвитку, 
що в результаті сприятиме забезпе-
ченню якості вищої освіти як чинни-
ка розвитку економіки знань. 

В українському суспільстві сьо-
годні відбувається широка диску-

сія щодо справедливого розподілу 
бюджетних коштів на освіту, у тому 
числі дискутується можливість до-
ступу приватних ВНЗ до бюджетного 
ресурсу, принципу розподілу коштів 
«гроші ходять за студентом», держав-
ного кредитування здобуття вищої 
освіти тощо. Питання розвитку ви-
щої освіти та становлення економіки 
знань досліджували провідні вітчиз-
няні вчені: В. Александров, Ю. Ба-
жал, В. Геєць, Б. Кваснюк, С. Лондар, 
В. Семиноженко, А. Чухно та ін. Однак 
актуальним залишається наукове 
обґрун тування побудови ефективної 
системи фінансування, що забезпе-
чить високу якість вищої освіти як 
чинника розвитку економіки знань.

Основною метою статті є дослі-
дження ролі державного фінансуван-
ня вищої освіти як чинника розвит-
ку економіки знань та розроблення 
рекомендацій щодо диверсифікації 
джерел фінансування.

Економіка знань розкриває нові 
роль і місце інтелекту людини в су-

УДК 378.014.543

Г. ТЕРЕЩЕНКО
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Анотація. У статті порушено питання розвитку системи вищої освіти  
в Україні як чинника побудови економіки знань. Розглянуто напрями розвитку 
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Табл. 4. Літ. 14.
JEL classification: H41, H52, І22, І23, І28.
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часному суспільстві, вплив інформа-
ції як головної продуктивної сили і 
суб’єкта виробництва на розвиток 
економічної системи [1]. На сучас-
ному етапі розвитку України систе-
ма вищої освіти набуває особливо-
го значення у побудові економіки 
знань. 

Відповідно до рейтингу глобаль-
ної конкурентоспроможності 2015–
2016 рр. Україна посіла 14-те місце 
серед 144 країн за кількістю грома-
дян, котрі здобувають вищу освіту 
[2]. Водночас доволі низькою зали-
шається якість вищої освіти, про що 
свідчить невизнання вітчизняних 
дипломів у більшості розвинутих 
країн світу. Слабким залишається 
взаємозв’язок між ВНЗ і суб’єктами 
господарювання в частині запрова-
дження інноваційних технологій у 
виробництво.

Провідні держави вже сьогодні 
побудували інноваційну модель роз-
витку економіки. За оцінками екс-
пертів, нові знання забезпечують 
70–85 % приросту ВВП розвинутих 

країн. Зокрема, у 20 країнах, де пра-
цює 95 % вчених світу, прибуток на 
одну особу щороку збільшується на 
200 дол. США [3].

У країнах ЄС вища освіта пере-
важно фінансується з державного 
бюджету. Державне фінансування ві-
дображає традиційну модель фінан-
сування, яка має на меті підтримку 
функціонування державної вищої 
осві ти та забезпечення рівних мож-
ливості доступу до неї. Перевагами 
цієї моделі є активна та диверсифіко-
вана участь у вищій освіті у країнах із 
високим рівнем доходів та з велики-
ми фінансовими ресурсами [4].

Збільшення державного фінансу-
вання вищої освіти спостерігається 
в Німеччині, Норвегії, Швеції, Австрії, 
Бельгії (Фландрія) та Польщі. Водно-
час державне фінансування зменшу-
ється у Греції та Угорщині. Безпереч-
но, зростання обсягів фінансування 
залежить від рівня економічного роз-
витку країни (табл. 1). 

Також аналітики відзначають, що 
зміни у фінансуванні вищої освіти 

Т а б л и ц я  1
Зміни державного фінансування вищої освіти в країнах ЄС у 2008–2014 рр.

Країни ЄС
Збільшення/зменшення 

(+/–) фінансування вищої 
освіти, %

Німеччина, Норвегія, Швеція +(20–40)
Австрія, Бельгія (Фландрія) +(10–20)
Польща +(5–10)
Ісландія, Нідерланди, Португалія До –5
Хорватія, Словенія –(5–10)
Іспанія, Чеська Республіка, Сербія, Словацька Республіка –(10–20)
Ірландія, Італія, Литва, Великобританія –(20–40)
Греція, Угорщина Більш як –40

Джерело: складено автором за Мосьпан Н. В. Тенденції розвитку механізмів фінансуван-
ня вищої освіти в Європейському Союзі / Н. В. Мосьпан // Народна освіта [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2644; Пчелінце-
ва І. Освітній кредит / І. Пчелінцева // Вища школа. – 2005. – № 2. – С. 95–100, [5, 9].



“Освітня аналітика України” • 2017 • № 1 (1)

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

36

по-різному вплинули на діяльність 
університетів у всіх країнах ЄС. Ско-
рочення фінансування наукових 
досліджень (research funding) були 
проведені в Словенії (більше 10 %), 
Іспанії, Греції та Ірландії. Зокрема, в 
останній із названих країн поточні 
скорочення фінансування наукових 
досліджень мали негативно впли-
нули на здатність ВНЗ залучати та 
утримувати найкращих дослідників 
і вчених. Водночас у Норвегії збіль-
шили обсяги фінансування вищої 
освіти в частині підвищення кілько-
сті докторантів, що справило пози-
тивний вплив [5].

У країнах ЄС державні видатки на 
вищу освіту коливаються у межах 
3–0,8 % ВВП. В Україні видатки на ви-
щу освіту коливалися у межах 6,6 %  
у 2010 р. до 1,9 % у 2017 р. (табл. 2).

Від 2014 р. реформа у сфері вищої 
освіти в Україні тісно пов’язується з 
імплементацією та реалізацією но-
вої редакції Закону «Про вищу осві-
ту» [6]. Цей нормативно-правовий 
акт, до розроблення якого залуча-
лась широка академічна спільно-
та, спрямовується на наближення 
української сфери вищої освіти до су-
часних європейських стандартів та 
відкриває шлях до розв’язання бага-
тьох проблем вітчизняної вищої шко-
ли [7]. Згідно зі ст. 71 Закону України 
«Про вищу освіту» [6] фінансування 
державних ВНЗ здійснюється за ра-
хунок коштів державного бюджету 
на умовах державного замовлення 
на оплату послуг з підготовки фахів-
ців, наукових і науково-педагогічних 
кадрів та за рахунок інших джерел, 
не заборонених законодавством, з 
дотриманням принципів цільового та 
ефективного використання кош тів, 
публічності та прозорості у прий-

нятті рішень. Розміри бюджетних 
призначень на підготовку фахівців з 
вищою освітою, а також на підготовку 
наукових і науково-педагогічних ка-
дрів встановлюються у Державному 
бюджеті України на відповідний рік. 

Формування та розміщення дер-
жавного замовлення відбуваються 
відповідно до ст. 72 Закону «Про вищу 
освіту» [6]. Показники державного 
замовлення на підготовку фахівців із 
вищою освітою формуються за рівня-
ми вищої освіти та спеціальностями 
з урахуванням середньострокового 
прогнозу потреби у фахівцях на ринку 
праці центральним органом виконав-
чої влади, що забезпечує формування 
та реалізує державну політику у сфе-

    Т а б л и ц я  2 
Державні витрати на вищу освіту 

(2010–2016 рр. усереднено)

Країна Державні витрати  
на вищу освіту,  % ВВП

Данія 2,40
Естонія 1,30
Італія 0,80
Латвія 0,80
Литва 1,30
Німеччина 1,30
Польща 1,07
Угорщина 1,00
Україна 2,30
Фінляндія 2,20
Франція 1,30
Чехія 1,00

Джерело: складено автором за Мось-
пан Н. В. Тенденції розвитку механізмів 
фінансування вищої освіти в Європей-
ському Союзі / Н. В. Мосьпан // Народна 
освіта [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: https://www.narodnaosvita.kiev.
ua/?page_id=2644; Пчелінцева І. Освітній 
кредит / І. Пчелінцева // Вища школа. – 
2005. – № 2. – С. 95–100, [5, 9].
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рі економічного розвитку і торгівлі, 
у порядку, встановленому законом, 
за участі ВНЗ, Національного агент-
ства із забезпечення якості вищої 
освіти, роботодавців та їх об’єднань. 
Загальний обсяг державного замов-
лення для підготовки фахівців ступе-
нів молодшого бакалавра, бакалавра 
(магістра медичного, фармацевтич-
ного та ветеринарного спрямувань) 
на поточний рік становить не менш 
як 51 % від кількості випускників за-
гальноосвітніх навчальних закладів, 
котрі у поточному році здобули повну 
загальну середню освіту. Загальний 
обсяг державного замовлення на під-
готовку фахівців ступеня магістра на 
поточний рік становить не менш як 
50 % від кількості осіб, які у поточно-
му році здобудуть ступінь бакалавра 
за державним замовленням. Загаль-
ний обсяг державного замовлення на 
підготовку фахівців ступеня доктора 
філософії на поточний рік становить 
не менш як 5 % від кількості осіб, 
котрі у поточному році здобудуть 
ступінь магістра за державним за-
мовленням. Показники державного 
замовлення в розрізі спеціальностей 
і рівнів вищої освіти оприлюднюють-
ся центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері 
економічного розвитку і торгівлі, на 
його офіційному веб-сайті не пізніш 
як за 30 календарних днів до початку 
вступної кампанії.

Також за Законом України «Про 
вищу освіту» [6] вищий навчальний 
заклад, що має статус дослідниць-
кого, має переважне право на отри-
мання державного замовлення на 
підготовку фахівців ступеня магі-
стра в обсязі до 75 % обсягу випуску 
бакалаврів, які навчалися за кошти 

державного бюджету в цьому вищо-
му навчальному закладі, а обсяг дер-
жавного замовлення на підготовку 
фахівців ступеня доктора філософії – 
до 20 % обсягу випуску магістрів, 
які навчалися за кошти державного 
бюджету в цьому вищому навчаль-
ному закладі. Розміщення держав-
ного замовлення здійснюється на 
конкурсних засадах на принципах 
добросовісної конкуренції, відкри-
тості та прозорості, рівноправності, 
об’єктивного та неупередженого оці-
нювання пропозицій учасників кон-
курсу.

Утім зазначений Закон не закла-
дає підвалин ефективного, прозо-
рого та достатнього фінансування 
системи вищої освіти України. Нато-
мість слід побудувати ефективний 
фінансовий механізм цієї системи як 
елемент державної політики в галузі 
освіти, який складатиметься з від-
повідних методів, форм, інструмен-
тів та важелів. На сьогодні кількість 
студентів ВНЗ, котрі навчаються за 
рахунок державного бюджету, стано-
вить менше половини від загальної 
чисельності студентів ВНЗ (табл. 3).

Відповідно до статті ст. 41 Закону 
України «Про вищу освіту», державна 
цільова підтримка для здобуття ви-
щої освіти надається у вигляді: пов-
ної або часткової оплати навчання за 
рахунок коштів державного та місце-
вих бюджетів; пільгових довгостро-
кових кредитів для здобуття освіти; 
соціальної стипендії; безоплатного 
забезпечення підручниками; безоп-
латного доступу до мережі Інтернет, 
систем баз даних у державних та ко-
мунальних навчальних закладах; бе-
зоплатного проживання в гуртожит-
ку; інших заходів, затверджених Кабі-
нетом Міністрів України [6].
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Порядок державного кредитуван-
ня здобуття вищої освіти затвердже-
ний постановою Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Порядку 
надання цільових пільгових держав-
них кредитів для здобуття вищої 
освіти» [8]. Відповідно до згаданої 
постанови, цільовий пільговий дер-
жавний кредит для здобуття вищої 
освіти за денною, вечірньою та заоч-
ною формами навчання у ВНЗ неза-
лежно від форми власності можуть 
одержати молоді громадяни Украї-
ни віком до 28 років, котрі успішно 
склали вступні іспити (на сьогодні 
загальне незалежне оцінювання) або 
навчаються на будь-якому курсі ВНЗ 
(одержувачі кредиту). Кредит нада-
ється тільки один раз на навчання 
за однією і тією ж спеціальністю для 
здобуття освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодшого спеціаліста, бака-
лавра, спеціаліста, магістра у ВНЗ, що 
функціонує на території України. 

Відповідно до постанови, кошти 
на надання кредитів передбачають-
ся в Державному бюджеті України 
Міністерством освіти і науки Укра-
їни для оплати навчання у ВНЗ усіх 
форм власності, крім комунальної. 
Розмір кредиту визначається щоро-
ку до 1 квітня ВНЗ державної фор-
ми власності, виходячи з вартості 
навчання (за винятком стипендії) 
відповідно до форми навчання й за-
тверджується центральним органом 
виконавчої влади, у підпорядкуван-
ні якого перебуває заклад. 

Загальні обсяги пільгового довго-
строкового кредитування на здобут-
тя освіти з початку ухвалення поста-
нови наведено в табл. 4.

Державне пільгове кредитуван-
ня на здобуття вищої освіти розпо-
чалося у 2004 р., тобто термін спла-

ти процентів та тіла кредиту ще не 
настав. Сума кредиту повертається 
зі сплатою 3 % річних протягом 15 
років, починаючи з дванадцятого 
місяця після закінчення навчання у 
ВНЗ, до державного бюджету Украї-
ни, бюджету Автономної Республіки 
Крим та інших місцевих бюджетів із 
виплатою щороку однієї п’ятнадця-
тої частини загальної суми одержа-
ного кредиту та процентів за корис-
тування ним. Одержувач кредиту 
на навчання за рахунок державного 
бюджету повертає кредит та про-
центи за користування ним через 
ВНЗ на рахунки Міністерства освіти 
і науки України, інших центральних 
органів виконавчої влади, у підпо-
рядкуванні яких перебуває заклад, 
із подальшим зарахуванням коштів 
до Державного бюджету України. 

Загалом із наведених у табл. 4 
даних важко зробити висновки про 
ефективність і прозорість надання 
державних пільгових кредитів. Ми 
можемо лише констатувати, що за-
гальна динаміка їх надання звелася 
до нуля у 2016 р., тоді як, наприклад, 
у 2009 р. становила понад 9 % за-
гального обсягу фінансування вищої 
освіти, що є досить вагомим.

У постанові [8] зазначається, що 
розпорядники бюджетних коштів 
забезпечують цільове та ефективне 
використання коштів, передбачених 
у відповідному бюджеті для надання 
кредитів. Ці кошти використовують-
ся з урахуванням необхідності вико-
нання бюджетних зобов’язань мину-
лих років, узятих на облік в органах 
Казначейства, у разі їх відповідно-
сті паспорту відповідної бюджетної 
програми.

На думку науковців, державне 
пільгове кредитування в Україні за-
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безпечує доступність вищої освіти, 
створення сприятливих економіч-
них умов для отримання освітньо-
го кредиту, адресність бюджетного 
кредитування, особисту відпові-
дальність осіб, котрі отримали кре-
дит [9]. Утім неможливо проаналізу-
вати ефективність цих бюджетних 
витрат (те, які вищі навчальні закла-
ди отримували кошти з державно-
го бюджету в рамках кредитування 
навчання), а також персональний 
склад одержувачів кредитів. Тобто 
доцільно забезпечити прозорість 
державного кредитування здобут-
тя вищої освіти з метою уникнення 
нецільового витрачання бюджетних 
коштів. Крім того, вважається за не-
обхідне передати функції кредиту-
вання державним банкам, передусім 
Ощадбанку, що зменшить наванта-

ження на бюджет та забезпечить 
цільове використання коштів. Необ-
хідно ухвалити спеціальну програму 
кредитування вищої освіти Ощад-
банком на пільгових умовах та на 
тривалий термін (від 10 до 20 років).

Стосовно кредитування також 
зауважимо, що студенти у Велико-
британії та ЄС мають доступ до сту-
дентської позики (government-backed 
student loans), яка погашається на 
основі прибутку (income-contingent 
basis). Така позика субсидується, 
оскільки процентні ставки безпосе-
редньо пов’язані з інфляцією та спи-
сується після певного періоду часу.  
У майбутньому 45 % позик, отрима-
них студентами, не будуть відшкодо-
вані урядом [10].

В умовах фінансово-економічної 
кризи та істотного обмеження фі-

Т а б л и ц я  4 
Динаміка державного пільгового довгострокового кредитування  

на здобуття освіти, тис. грн

Рік
Надання кредитів Повернення кредитів

План Факт План Факт
2004 13 500,0 н/д 0 0
2005 13 500,0 н/д 0 0
2006 14 715,0 н/д 0 0
2007 14 715,0 14 715,0 0 0
2008 14 715,0 14 715,0 0 0
2009 14 715,0 14 715,0 0 0
2010 14 715,0 8 869,5 0 0
2011 5 300,0 5 300,0 0 0
2012 5 000,0 5 000,0 0 0
2013 5 000,0 1 773,2 0 0
2014 0 0 0 0
2015 0 0 0 0
2016 0 0 0 0

Джерело: складено за даними Державної казначейської служби України [Електрон-
ний ресурс]. – Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/
list?currDir=146477.
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нансових можливостей населення 
актуалізується питання посилення 
державної підтримки, у тому чис-
лі приватних навчальних закладів. 
Зважаючи на той факт, що у світі до-
мінує теза про необхідність розвит-
ку економіки знань, вища освіта стає 
одним із найважливіших елемен-
тів економічної системи. Економіка 
знань – це така економічна систе-
ма, де виробництво товарів і послуг 
відбувається на основі наукомісткої 
активності, що прискорює технічний 
та науковий прогрес, і ключовими є 
інтелектуальні ресурси – освіта. Для 
суспільства знань визначальними 
є процеси, пов’язані зі створенням 
нових знань, їх переданням через 
освітній процес, поширенням і ви-
користанням у виробництві. Дже-
релом зростання економіки знань є 
як спеціалізовані (наукові), так і по-
всякденні знання, у результаті вико-
ристання яких, поряд із природними 
ресурсами, капіталом і працею, домі-
нуючим фактором стають процеси 
накопичення й використання знань, 
унаслідок чого постійно зростає кон-
курентоспроможність економіки, а 
також підвищується значення якості 
та достатності фінансування вищої 
освіти [11–14].

З огляду на викладене, основним 
завданням вищої освіти в економіці 
знань є формування людського ка-
піталу, створення, збереження, по-
ширення та використання знань, що 
потребує забезпечення якості освіти 
та відповідного ефективного фінан-
сування. У свою чергу, ефективне 
фінансування передбачає цільове та 

прозоре використання бюджетних 
коштів, зокрема необхідним є по-
дальший розвиток кредитного меха-
нізму здобуття вищої освіти.

Також доцільно врахувати про-
позиції експертів Агентства США 
з міжнародного розвитку (USAID) 
та розглянути можливості відмови 
державних ВНЗ від статусу бюджет-
ної установи, що дасть їм змогу роз-
ширити можливості залучення та 
використання фінансових коштів 
із різних джерел. Така зміна статусу 
передбачає всебічне вивчення пере-
ваг і недоліків, визначення шляхів 
нормативно-правового забезпечен-
ня функціонування ВНЗ – державних 
підприємств. 

Крім того, у процесі вдосконален-
ня системи фінансування доціль-
но зосереджувати фінансування на 
потужних університетах світового 
рівня із значним викладацьким та 
науковим потенціалом, у тому чис-
лі за рахунок зниження видатків на 
ВНЗ, які не мають перспектив науко-
во-педагогічного розвитку. 

Насамкінець зазначимо, що за 
будь-якої моделі фінансування ВНЗ 
кошти необхідно спрямовувати пе-
редусім на оновлення матеріаль-
но-технічної бази (сучасні лабо-
раторії, дослідницьке обладнання 
тощо) та оплату праці науково-пе-
дагогічного складу (насамперед 
провідних учених, які працюють у 
цих навчальних закладах). Лише за 
дотримання таких умов можна буде 
побудувати в Україні університети 
світового рівня.
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H. TERESHCHENKO

STATE FINANCING OF HIGHER EDUCATION AS A FACTOR  
OF DEVELOPMENT OF ECONOMICS KNOWLEDGE

Summary: The article raises issues of the development of the system of higher 
education in Ukraine as a factor in building a knowledge economy. Today, the higher 
education system is experiencing a sharp shortage of financing, and therefore the 
possibilities of its material and technical development are limited. The problem is to 
provide effective and sufficient funding for higher education in Ukraine. The solution 
to the problem of financing the material and technical support of higher educational 
institutions will be a powerful tool for development, which will, as a result, contribute 
to ensuring the quality of higher education as a factor in the development of the 
knowledge economy. The directions of development of the system of higher education 
in the EU countries are considered and it is determined that the increase of the state 
financing is inherent in more developed countries with an innovative model of 
economic development. The increase in public funding for higher education is 
observed in Germany, Norway, Sweden, Austria, Belgium (Flanders) and Poland. 
Leading countries have already built an innovative model of economic development. 
Given the fact that the thesis on the necessity of developing a knowledge economy 
dominates in the world, higher education becomes one of the most important elements 
of the economic system. Knowledge economy is such an economic system in which 
production of goods and services takes place on the basis of hightech activity, which 
accelerates technical and scientific progress, and where key intellectual resources 
are education. For a knowledge society, processes are related to the creation of new 
knowledge, their transmission through the educational process, the dissemination 
and use in production. Knowledge economy is defined as an economy in which the 
source of growth is both specialized (scientific) and everyday knowledge, which, as a 
result of which, along with natural resources, capital and labour, the processes of 
accumulation and use of knowledge become the dominant factor, resulting in the 
constantly growing competitiveness of the economy, as well as an increase in the 
quality and adequacy of funding for higher education.

Key words: higher education; knowledge economy; budget financing of higher 
education; credit funding of higher education
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Вища освіта як вагома частина га-
лузі освіти України має розвиватись 
і видозмінюватись разом із суспіль-
ством. Для сталого піднесення еко-
номіки будь-якої країни, для успіш-
ності й зростання досягнень людей 
у ній стан розвитку вищої освіти 
має велике значення. Протягом усіх 
років незалежності структура та 
принципи формування державного 
замовлення та фінансування вищої 
освіти в Україні зазнавали змін. Це 
стосувалось і запровадження освіт-
ньо-кваліфікаційних рівнів підго-
товки, і переліків спеціальностей, 
за якими відбувалася підготовка 
фахівців, і залучення України до Бо-
лонського процесу. Система держав-
ного замовлення як засіб державно-
го регулювання задоволення потреб 
економіки та суспільства у кваліфі-
кованих кадрах також видозмінюва-
лася. Ці фактори зумовили необхід-
ність проведення ретроспективного 
аналізу законодавчих та норматив-

но-правових документів, що регулю-
ють розміщення державного замов-
лення на підготовку фахівців із ви-
щою освітою, з метою розроблення 
теоретичних та методологічних 
принципів для визначення перспек-
тиви потреби держави у фахівцях з 
певним рівнем кваліфікації. 

Тенденції та напрями розвитку 
системи вищої освіти дотепер зали-
шаються актуальною темою дослі-
джень для багатьох науковців. Ас-
пекти входження української вищої 
освіти в Європейський простір, роз-
виток університетської підготовки 
розглянуто в роботах В. Андрущенка, 
В. Євтуха, І. Гамерської, О. Грішанової, 
А. Гуржія, О. Сича. Питання держав-
ного регулювання у сфері освіти до-
сліджували М. Авксентьєв, А. Детюк, 
Л. Ільїч, А. Кобець. Проблемам фінан-
сового забезпечення освітньої галу-
зі на різних рівнях приділяли увагу 
В. Антошкіна, Т. Боголіб, І. Каленюк, 
К. Корсак, О. Кириченко та ін. Методи 
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РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ  
ТА ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ 

НА ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ
Анотація. У статті проаналізовано динаміку структури державного за-

мовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 1997–2015 рр. Досліджено 
особливості формування замовлення в умовах уведення в дію нових переліків 
напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у ви-
щих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями.
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Рис. 1. Табл. 2. Літ. 8.
JEL classification: H41, H52, І22, І23, І28.
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й механізми формування державного 
замовлення на підготовку фахівців із 
вищою освітою та їх удосконалення 
описано в працях А. Беспалова, А. Де-
тюка, О. Левченка, Н. Ушенко та ін.

Незважаючи на змістовність і цін-
ність проведених у вітчизняній та 
зарубіжній науці системних дослі-
джень, подальшого розвитку та вдо-
сконалення потребують підходи до 
формування державного замовлен-
ня як системи державного й еконо-
мічного регулювання підготовки фа-
хівців із вищою освітою, що вимагає 
проведення ретроспективного ана-
лізу нормативно-розпорядчих доку-
ментів сегмента управління вищою 
освітою. 

Метою статті є дослідження мето-
дологічних принципів формування 
державного замовлення на підготов-
ку фахівців із вищою освітою, які ві-
дображені в нормативно-розпоряд-
чих документах, що регламентують 
цю сферу. 

Поняття «державне замовлення» 
для державних потреб та механізми 
його формування вперше визначено 
й унормовано у Законі України «Про 
державне замовлення для задово-
лення пріоритетних державних по-
треб» від 22.12.1995 № 493/95-ВР та 
постанові Кабінету Міністрів Укра-
їни «Про Порядок формування та 
розміщення державних замовлень 
на поставку продукції для держав-
них потреб і контролю за їх вико-
нанням» від 29.02.1996 № 266. Ці 
нормативні акти стали основою для 
переходу до розроблення нових під-
ходів до формування механізму дер-
жавного замовлення, спрямованого 
на підготовку висококваліфікованих 
кадрів відповідно до пріоритетних 
потреб держави. 

Основними критеріями, за якими 
формується державне замовлення 
на підготовку кадрів, є [1, с. 33–34]:

– потреба у фахівцях перспектив-
них напрямів ринку праці, техноло-
гій та видів економічної діяльності, 
які мають першочергове значення 
для держави;

– відповідність обсягів і професій-
но-кваліфікаційної структури підго-
товки кадрів перспективним потре-
бам ринку праці;

– регіонально-галузеві особли-
вості потреби у підготовці кадрів;

– освітня структура, переліки на-
прямів підготовки фахівців за освіт-
ньо-кваліфікаційними рівнями, за 
якими здійснюється державне за-
мовлення на підготовку кадрів; 

– конкурсний розподіл державно-
го замовлення на підготовку фахів-
ців у освітніх установах вищої освіти, 
що мають відповідну акредитацію. 

Проведений ретроспективний ана-
ліз охопив нормативні документи, що 
регламентують формування держав-
ного замовлення на підготовку фахів-
ців із 1997 до 2015 р. включно.

У 1997 р. постановою Кабінету Мі-
ністрів України «Про затвердження 
державного замовлення на підготов-
ку кадрів на 1997 рік» від 24.05.1997 
№ 492 обсяги державного замовлен-
ня встановлено для освітньо-кваліфі-
каційних рівнів молодшого спеціаліс-
та, бакалавра, спеціаліста і магістра 
в цілому по Україні, без розподілу за 
замовниками. Цього ж року затвер-
джено новий Перелік напрямів і спе-
ціальностей, за якими здійснювалась 
підготовка фахівців у вищих навчаль-
них закладах (далі – ВНЗ) (постано-
ва Кабінету Міністрів України «Про 
перелік напрямів та спеціальностей, 
за якими здійснюється підготовка 
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фахівців у вищих навчальних закла-
дах за відповідними освітньо-квалі-
фікаційними рівнями» від 24.05.1997 
№ 507). У 1998 та 1999 рр., відповідно 
до постанов уряду, державне замов-
лення на підготовку фахівців у ВНЗ 
і робітників у професійно-технічних 
навчальних закладах, наукових та 
науково-педагогічних кадрів розпо-
ділено між замовниками, якими є мі-
ністерства й відомства, що мають під-
порядковані навчальні заклади. 

Починаючи з 2000 р., щорічни-
ми постановами Кабінету Міністрів 
України затверджувались обсяги дер-
жавного замовлення на підготовку 
фахівців, науково-педагогічних та ро-
бітничих кадрів, підвищення квалі-
фікації та перепідготовку кадрів (піс-
лядипломна освіта) для державних 
потреб у розрізі державних замовни-
ків, освітньо-кваліфікаційних рівнів 
та спеціальностей, за якими відбува-
лась підготовка. У подальшому нака-
зом Міністерства освіти і науки Украї-
ни (далі – МОН) затверджувались об-
сяги державного замовлення ВНЗ на 
прийом та випуск фахівців із вищою 
освітою за освітньо-кваліфікаційни-
ми рівнями молодшого спеціаліста, 
бакалавра, спеціаліста, магістра від-
повідно до їхнього профілю та мину-
лорічних обсягів. Керівники ВНЗ за-
безпечували виконання державного 
замовлення на підготовку та випуск 
фахівців з вищою освітою у визначе-
них обсягах.

У табл. 1 наведено розподіл кіль-
кості напрямів підготовки для ос-
вітньо-кваліфікаційних рівнів (ОКР) 
відповідно до Переліку спеціальнос-
тей 1997 р. 

У процесі аналізу постанов уряду 
визначено, що для певних ВНЗ, які 
мають статус національних, підпо-

рядкованих МОН, застосовувалось 
визначення обсягів замовлення 
на рівні Кабінету Міністрів Украї-
ни, а не міністерства. Так у 2000 та 
2001 рр. постановою затверджено 
обсяги державного замовлення  за 
виконавцями в складі загальної 
кількості показників випуску/при-
йому для Київського національно-
го університету імені Тараса Шев-
ченка, Національного університету 
«Києво-Могилянська академія», На-
ціональної гірничої академії, Київ-
ського національного економічного 
університету, Національного техніч-
ного університету України, Націо-
нального педагогічного університе-
ту імені М. П. Драгоманова, Націо-
нальної юридичної академії імені 
Ярослава Мудрого, Київського націо-
нального університету будівництва і 
архітектури. З 2002 по 2008 р. обсяги 
окремо затверджувались цією поста-
новою лише для Київського націо-
нального університету імені Тараса 
Шевченка, а з 2009 р. МОН здійснює 

Т а б л и ц я  1 
Кількість напрямів підготовки 
за освітньо-кваліфікаційними 

рівнями відповідно до Переліку 
спеціальностей 1997 р.

Освітньо-
кваліфікаційний 

рівень

Кількість 
напрямів 

підготовки
Молодший спеціаліст 51
Бакалавр 73
Спеціаліст 71
Магістр 72

Джерело: Про перелік напрямів та спе-
ціальностей, за якими здійснюється 
підготовка фахівців у вищих навчальних 
закладах за відповідними освітньо-ква-
ліфікаційними рівнями: постанова Ка-
бінету Міністрів України від 24.05.1997 
№ 507.
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функцію розподілу держзамовлення 
між усіма виконавцями. 

З 2004 р. розподіл обсягів дер-
жавного замовлення на підготовку 
фахівців освітньо-кваліфікаційного 
рівня спеціаліста затверджується ок-
ремо для спеціаліста на основі повної 
загальної середньої освіти (напрям 
«Медицина») і спеціаліста на основі 
бакалавра (інших напрямів).

У 2006 р. постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 13.12.2006 
№ 1719 уведено в дію новий пе-
релік напрямів, за якими здійсню-
ється підготовка фахівців у ВНЗ за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем 
бакалавра. З 2007 р. започатковано 
перехід до формування державного 
замовлення за новою структурою, 
а саме розподіл обсягів державного 
замовлення на підготовку бакалав-
ра відбувається в межах галузі знань 
і напрямів підготовки, молодшого 
спеціаліста – в межах галузі знань 
і спеціальностей. У 2010 р. поста-
новою Кабінету Міністрів України 
від 27.08.2010 № 787 затверджено 
новий перелік спеціальностей, за 
якими здійснюється підготовка фа-
хівців у вищих навчальних закладах 
за освітньо-кваліфікаційними рівня-
ми спеціаліста і магістра. Протягом 
2008–2012 рр. нову структуру фор-
мування державного замовлення 
прийнято для прийому/випуску фа-
хівців всіх освітньо-кваліфікаційних 
рівнів. 

У зв’язку з прийняттям у 2006, 
2007, 2010 рр. нових переліків на-
прямів та спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка фахівців 
у вищих навчальних закладах за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем 
бакалавра, молодшого спеціаліста, 
спеціаліста, магістра, і переходом на 

них державного замовлення, МОН 
наказами затвердило таблиці відпо-
відності:

– наказом «Про порядок введен-
ня в дію переліку напрямів, за яки-
ми здійснюється підготовка фахів-
ців у вищих навчальних закладах за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем 
бакалавра» від 27.01.2007 № 58 за-
тверджено таблицю відповідності 
напрямів підготовки фахівців за ос-
вітньо-кваліфікаційним рівнем ба-
калавра Переліку-2006 із напрямами 
підготовки фахівців за освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем бакалавра Пе-
реліку-1997;

– наказом «Про порядок введен-
ня в дію переліку спеціальностей, 
за якими здійснюється підготовка 
фахівців у вищих навчальних за-
кладах за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем молодшого спеціаліста» від 
13.07.2007 № 604 затверджено та-
блицю відповідності спеціальностей 
підготовки фахівців за освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем молодшого спе-
ціаліста Переліку-2007 зі спеціаль-
ностями підготовки фахівців за ос-
вітньо-кваліфікаційним рівнем мо-
лодшого спеціаліста Переліку-1997;

– наказом «Про введення в дію 
переліку спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка фахівців у 
вищих навчальних закладах за освіт-
ньо-кваліфікаційними рівнями спеці-
аліста і магістра, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів Ук раї-
ни від 27 серпня 2010 р. № 787» від 
09.11.2010 № 1067 затверджено та-
блицю відповідності спеціальностей 
Переліку-2010 напрямам підготовки 
Переліку-2006 і таблицю відповідно-
сті спеціальностей освітньо-кваліфі-
каційних рівнів спеціаліста і магістра 
за Переліком-1997 і Переліком-2010;
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– наказом «Про особливості за-
провадження переліку галузей 
знань і спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів 
вищої освіти, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України 
від 29 квітня 2015 року № 266» від 
06.11.2015 № 1151 затверджено 
таблиці відповідності Переліків, а 
саме: напрямів для підготовки фа-
хівців у вищих навчальних закладах 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
бакалавра; спеціальностей для під-
готовки фахівців за освітньо-квалі-
фікаційними рівнями спеціаліста і 
магістра; галузей знань і спеціаль-
ностей для підготовки здобувачів 
вищої освіти. 

Особливістю 2011 р. було форму-
вання показників випуску/прийо-
му фахівців відповідно до чотирьох 
постанов уряду (табл. 2). Прийом 
на освітньо-кваліфікаційні рівні 
бакалавра і молодшого спеціаліс-
та здійснювався за Переліком-2006 
і Переліком-2007 відповідно, для 
спеціаліста і магістра – за Перелі-
ком-2010, випуск бакалаврів і мо-
лодших спеціалістів розпочався за 
переліками 2006 і 2007 рр. відпо-
відно, а також продовжувався ще за 
Переліком-1997 (51% для молодших 
спеціалістів і 93,4% для бакалаврів).

У процесі дослідження визначе-
но показники, що характеризують 
інформаційний простір сфери дер-
жавного замовлення, а саме: рівень 
управління та акредитації; форма 
фінансування та навчання; освіт-
ньо-кваліфікаційні рівні підготовки; 
галузі знань; напрями підготовки та 
спеціальності; обсяги (прийом та ви-
пуск).

Законом України «Про форму-
вання та розміщення державного 
замовлення на підготовку фахівців, 
наукових, науково-педагогічних та 
робітничих кадрів, підвищення ква-
ліфікації та перепідготовку кадрів» 
від 20.11.2012 № 5499-VI затвер-
джено формування Державного за-
мовлення центральними органами 
виконавчої влади з урахуванням се-
редньострокового прогнозу потре-
би у фахівцях та робітничих кадрах 
на ринку праці та обсягів видатків 
Державного бюджету України на за-
значені цілі. З 2013 р. в постановах 
уряду, що затверджують державне 
замовлення на підготовку фахівців, 
наукових, науково-педагогічних та 
робітничих кадрів, на підвищення 
кваліфікації та перепідготовку ка-
дрів, щорічно вказуються прогнозні 
показники державного замовлення 
на наступні роки.

Т а б л и ц я  2
Інформація щодо переліків, за якими здійснювався випуск/прийом фахівців 

протягом 2007–2011 років

ОКР
Випуск Прийом

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011
Молодший 
спеціаліст

1997 1997 1997 1997/2007 1997/2007 1997 2007 2007 2007 2007

Бакалавр 2007 1997 1997/2006 1997/2006 2006 2006 2006 2006 2006
Спеціаліст 2007 1997 1997 1997 1997 1997 1997 2010
Магістр 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 2010

Складено авторами.
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Аналізуючи період до набрання 
чинності Закону України «Про фор-
мування та розміщення державного 
замовлення на підготовку фахівців, 
наукових, науково-педагогічних та 
робітничих кадрів, підвищення ква-
ліфікації та перепідготовку кадрів» 
від 20.11.2012 № 5499-VI, варто на-
голосити на формальному підході до 
формування державного замовлення, 
який не враховував потреби галузей 
економіки країни у кваліфікованих 
кадрах. На той час не здійснювалось 
прогнозування середньострокової 
потреби в робочій силі та фахівцях із 
вищою освітою, хоча цей показник є 
основою для обґрунтування обсягів 
державного замовлення на підготов-
ку фахівців [4, с. 133]. Зміни в цьому 
процесі почалися з моменту набран-
ня чинності названим Законом, роз-
роблення та затвердження Методи-
ки формування середньострокового 
прогнозу потреби (ССПП) у фахівцях 
та робітничих кадрах на ринку пра-
ці (наказ Міністерства економічно-
го розвитку і торгівлі України  від 
26.03.2013 № 305). На рисунку наве-
дено схему формування державного 
замовлення відповідно до цього За-
кону.

Для визначення пропозицій обся-
гів держзамовлення центральні орга-
ни виконавчої влади, які реалізують 
державну політику у сфері освіти і 
є державними замовниками, вико-
ристовують показник середньостро-
кової потреби в робочій силі і фахів-
цях, який обчислюється в Міністер-
стві економічного розвитку і торгівлі 
України (далі – Мінекономрозвитку) і 
доводиться держзамовникам. Розра-
хунок цього показника базується на 
обрахунку кількості зайнятих праців-
ників за видами економічної діяль-

ності. Для прогнозування додаткової 
потреби окремих видів економічної 
діяльності в робочій силі за профе-
сіями (фахівцях) використовується 
розрахована кількість зайнятих пра-
цівників, а також значення потреб на 
економічний розвиток (створення 
нових робочих місць) і на заміну (для 
заміщення працівників, котрі вибули 
за природними причинами). Мінеко-
номрозвитку використовує статис-
тичні дані Державної служби статис-
тики України, а також враховує про-
позиції інших ЦОВВ, обласних (місь-
кої) державних адміністрацій, НАН 
України, галузевих національних ака-
демій наук, представницьких органів 
всеукраїнських профспілок та проф-
спілкових об’єднань і роботодавців 
на національному рівні. Розрахунок 
ССПП базується як на абсолютних 
показниках (валова додана вартість, 
кількість зайнятих працівників, кіль-
кість зайнятих за професією), так і 
на розрахованих Мінекономрозвит-
ку (показники продуктивності праці, 
індекс продуктивності праці, частка 
зайнятих за професією в загальній 
кількості зайнятих, а також прогноз-
ні розрахунки).

Після розрахунку ССПП Мінеко-
ном-розвитку доводить його значен-
ня до державних замовників (МОН, 
Міністерство охорони здоров’я Ук-
раїни, Міністерство оборони Украї-
ни, Міністерство культури України та 
ін.), які відповідно до постанови Кабі-
нету Міністрів України «Про затвер-
дження Методики розрахунку орієн-
товної середньої вартості підготовки 
одного кваліфікованого робітника, 
фахівця, аспіранта, докторанта» від 
20.05.2013 № 346 та наказу Міне-
кономрозвитку «Про затвердження 
форм подання інформації про показ-
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Рисунок. Схема формування державного замовлення відповідно до Закону 
України від 20.11.2012 № 5499-VI

Пояснення до рисунку:
1. Подання статистичних даних, пропозицій та інших відомостей для розрахунку середньо-

строкового прогнозу потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці (середньостро-
ковий прогноз – ССПП) до 15 вересня поточного року.

2. Доведення до державних замовників ССПП до 1 листопада поточного року.
3. Подання пропозицій до проекту державного замовлення на наступний за плановим рік 

та наступні два бюджетні періоди у натуральному та вартісному виразах відповідно до за-
тверджених критеріїв у розрізі освітньо-кваліфікаційних рівнів, галузей знань і спеціально-
стей з урахуванням середньострокового прогнозу до 1 грудня поточного року.

4. Визначення зведених проектних обсягів державного замовлення, подання для включення 
їх до проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік.

5. Подання проекту держбюджету до КМУ.
6. Подання проекту держбюджету до Верховної Ради України.
7. Прийняття Закону України про державний бюджет на наступний рік та набрання ним 

чинності.
8. Подання пропозицій до проекту державного замовлення на плановий рік із визначенням 

показників середньорічної чисельності, орієнтовної середньої вартості підготовки одного 
кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта, а також обсягів видатків, перед-
бачених державним бюджетом на зазначені цілі, та відповідні обґрунтування щодо наданих 
пропозицій.

9. Подання проекту постанови КМУ про затвердження обсягів державного замовлення.
10. Затвердження постанови КМУ про затвердження обсягів державного замовлення.
11. Розміщення державного замовлення серед виконавців (ВНЗ) на конкурсних засадах згідно 

з постанови КМУ від 20.05.2013 № 363.

ники орієнтовної середньої вартості 
підготовки» від 04.12.2013 № 1429 
до 1 грудня подають згідно із затвер-

дженими формами показники за по-
точний, наступний та на проектні 
три роки. Ці форми подаються в роз-
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різі освітньо-кваліфікаційних рівнів 
для вищої освіти, форм підготовки 
для наукової й післядипломної освіти 
та бюджетних програм. Форми міс-
тять показники щодо обсягів фінан-
сування, середньорічної чисельності 
та орієнтовної середньої вартості 
підготовки одного фахівця за форма-
ми навчання (денна та заочна) [6; 7]. 
Далі формуються проектні показни-
ки обсягів фінансування на підготов-
ку фахівців з вищою освітою в розрізі 
державних замовників та бюджетних 
програм на наступний рік. 

Після оприлюднення Закону Украї-
ни «Про Державний бюджет України» 
на відповідний рік, розпочинається 
етап формування проектних обсягів 
державного замовлення в розрізі га-
лузей і спеціальностей для кожного 
державного замовника. Сформовані 
проектні обсяги подаються до Мін-
економрозвитку для формування і 
подання до уряду проекту постано-
ви «Про затвердження обсягів дер-
жавного замовлення на підготовку 
фахівців з вищою освітою». Після 
оприлюднення цієї постанови дер-
жавні замовники розміщують дер-
жавне замовлення серед виконавців 
(ВНЗ) на конкурсних засадах, регла-
ментованих постановою Кабінету 
Міністрів України «Про затверджен-
ня Порядку розміщення державного 
замовлення на підготовку фахівців, 
наукових, науково-педагогічних та 
робітничих кадрів, підвищення ква-
ліфікації та перепідготовку кадрів» 
від 20.05.2013 № 363. Строки оголо-
шення конкурсу, подання документів 
до розгляду та повідомлення про ре-
зультати конкурсу визначені в цій по-
станові. Кожен державний замовник 
створює конкурсну комісію, визначає 
її склад, але при цьому до нього не 

можуть бути залучені представники 
учасників конкурсу. Критерії конкур-
сного відбору визначені в постанові. 
До них належать: наявність ліцензії; 
погодження проектних показників із 
регіональними центрами зайнятості, 
місцевими органами управління осві-
тою; показники економічної ефек-
тивності; показники якості наукової 
роботи; показники комерціалізації 
наукових досліджень і розробок; за-
гальна чисельність студентів, відсо-
ток загальної чисельності іноземних 
студентів; кадрове забезпечення; 
міжнародна діяльність і т.ін. [8].

Міністерством освіти і науки роз-
роблено Положення про конкурсну 
комісію Міністерства освіти і науки 
України з відбору виконавців дер-
жавного замовлення на підготовку 
фахівців, наукових, науково-педаго-
гічних та робітничих кадрів, підви-
щення кваліфікації та перепідготов-
ку кадрів, яке затверджено наказом 
від 30.05.2013 No 646 (зареєстрова-
но в Міністерстві юстиції України 
13.06.2013 № 957/23489).

Проведений ретроспективний ана-
ліз законодавчих та нормативно-пра-
вових документів, виданих упродовж 
1997–2015 рр., дав змогу окреслити 
найхарактерніші риси й тенденції 
змін, які відбувалися в ці роки у про-
цесі формування та розміщення дер-
жавного замовлення на підготовку 
фахівців із вищою освітою.

Розглянуті критерії формування 
державного замовлення на підготов-
ку фахівців, науково-педагогічних та 
робітничих кадрів включають по-
казники як загальнодержавного, так 
і галузевого рівнів. Слід зазначити, 
що до складу критеріїв не входять 
показники, що характеризують кін-
цевий результат виконання замов-
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лення (ефективність і якість під-
готовки фахівця, його конкуренто-
спроможність на ринку праці тощо) 
[5, с. 32].

Проведені дослідження доводять, 
що формування та розміщення дер-
жзамовлення на підготовку фахів-
ців базується на таких принципах: 
доступність і конкурсність здобут-
тя вищої та професійно-технічної 
освіти й забезпечення відповідно-
сті освітніх послуг потребам ринку 
праці; відповідність освіти потребам 
особи, суспільства та держави, випе-
реджальний характер професійної 
й освітньої підготовки за пріори-
тетними напрямами; конкурсність 
у відборі навчальних закладів на 
підготовку фахівців та визначення 
потреби у підготовці кадрів на пер-
спективу за допомогою прогнозного 
методу.

Важливою особливістю форму-
вання держзамовлення на підго-
товку фахівців із вищою освітою в 
Україні є його подвійне призначен-
ня. З одного боку, за його допомогою 
задовольняється потреба економіки 
України у висококваліфікованих фа-
хівцях, а з другого – забезпечуєть-
ся конституційне право громадян 
України на здобуття вищої освіти.

У ст. 72 Закону України «Про вищу 
освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII 
затверджено мінімальні обсяги дер-
жавного замовлення на підготовку 
фахівців за новими ступенями – мо-
лодшого бакалавра, бакалавра, які 
становлять не менше 51% від кіль-
кості випускників загальноосвітніх 
навчальних закладів у поточному 
році. Для ступеня магістра ця вели-
чина дорівнює 50% від випускників 
ступеня бакалавр, котрі завершили 
навчання в поточному році за кош-

ти державного бюджету, і 70 % – для 
ВНЗ зі статусом дослідницького [3]. 

Функціональний підхід до фор-
мування державного замовлення та 
реалізації його принципів склада-
ється з послідовних етапів: прогно-
зування, планування й формування, 
розміщення, виконання [2, с. 61–62]. 
Правові відносини на стадії прогно-
зування державного замовлення у 
сфері освіти регулюються Конститу-
цією, яка не містить кількісних норм 
щодо державного замовлення, але 
гарантує права громадян на здобуття 
безоплатної вищої освіти в держав-
них і комунальних навчальних за-
кладах на конкурсній основі та базові 
принципи управління економікою. 
Реалізацію конституційних поло-
жень щодо права громадян на освіту 
відображено в законах України «Про 
освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII, 
«Про професійно-технічну освіту» від 
10.02.1998 № 103/98-ВР, «Про вищу 
освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII. 

На етапі планування та форму-
вання державного замовлення у 
сфері освіти правове регулювання 
здійснюється щорічними постанова-
ми уряду, що затверджують обсяги 
державного замовлення на підготов-
ку фахівців, наукових, науково-пе-
дагогічних та робітничих кадрів, на 
підвищення кваліфікації та перепід-
готовку кадрів для державних по-
треб у відповідному році. 

На етапі розміщення державного 
замовлення правове регулювання 
здійснюється правовими актами, 
що визначають порядок розміщен-
ня державного замовлення, умови 
відбору виконавців державного за-
мовлення, зокрема, на підготовку 
відповідних категорій фахівців (на-
приклад, постанова Кабінету Міні-
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стрів України від 15.04.2013 № 306 
визначає механізм розміщення дер-
жавного замовлення, що здійсню-
ється державними замовниками на 
конкурсних засадах, у тому числі 
встановлюються основні критерії та 
порядок відбору виконавців держав-
ного замовлення). 

На етапі виконання державного 
замовлення правове регулювання 
визначають підзаконні норматив-
но-правові акти, нормативні акти 
державних замовників, статутні до-
кументи виконавців замовлення, а 
також нормативно-правові догово-
ри. Відбір виконавців державного 
замовлення має проводитися кон-
курсною комісією, яка утворюєть-
ся щороку державним замовником. 
Виконання державного замовлення 
має спрямовуватися на посилення 
відповідальності ВНЗ за підготовку 
кадрів належного рівня якості.

Отже, у процесі ретроспективного 
аналізу законодавчої бази дослідже-
но функціональний підхід, методо-
логію та принципи формування дер-
жавного замовлення, визначено його 
характерні риси й тенденції змін.  
В результаті дослідження запропоно-
вано схему формування державного 
замовлення відповідно до Закону 
України від 20.11.2012 № 5499-VI; 
систему показників державного за-
мовлення; структуру й аналітичні та-
блиці з абсолютними та розрахунко-
вими даними показників державного 
замовлення.

У подальшому дослідники плану-
ють вивчити питання фінансового 
забезпечення ВНЗ для підготовки 
фахівців із вищою освітою в межах 
державного замовлення, проаналі-
зувати підходи та методи розрахун-
ку середньої вартості підготовки од-
ного фахівця.
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RETROSPECTIVE ANALYSIS OF LEGISLATIVE FRAMEWORK AND 
APPROACH TO FORMATION OF STATE ORDER FOR TRAINING 

OF SPECIALISTS WITH HIGHER EDUCATION DEGREE
Summary: The article deals with the main methodological principles and the 

elements of the state order formation as a system of state and economic regulation 
of the specialists training in the higher education sphere, which requires a 
retrospective analysis of the regulatory documents of the higher education segment 
management. The list of factors that characterizes the informational space of the 
public procurement sphere is determined. It has been determined that the main 
elements in the system for forming proposals to the draft state order for the planned 
year are the calculation of the medium-term forecast of the need for specialists and 
labourers in the labour market, the determination of the indicators of the average 
annual number, the approximate average cost of training of one specialist with higher 
education, and also the amount of expenditures foreseen by the State Budget of 
Ukraine for these purposes and appropriate justification for the submitted proposals. 
Based on the results of the study, a scheme for the formation of a public order is 
proposed in accordance with the Law of Ukraine dated 20.11.2012 No. 5499-VI; The 
system of indicators of the state order; The structure and analytical tables with 
absolute and estimated data of indicators of a state order. In the future, the 
researchers plan to study the financial provision of universities for the training of 
specialists with higher education within the framework of the state order, to explore 
approaches and methods for calculating the average cost of training of one specialist.

Key words: state order, training of specialists, higher education, higher educa-
tional establishments, educational-qualification levels, directions of training, spe-
cialty.
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Академічна доброчесність – ін-
новаційне поняття для української 
системи освіти, хоч у світі цей термін 
відомий вже більше століття. З уве-
денням цього поняття в законодав-
чу сферу (що передбачено новим За-
коном України «Про освіту») та по-
чатком проекту сприяння академіч-
ній доброчесності, що реалізується 
Міністерством освіти і науки (МОН) 
України спільно з Американськими 
радами з міжнародної освіти, акту-
алізувалась потреба оцінити наявні 
практики сприяння академічній до-
брочесності, які втілюються у ВНЗ 
нашої країни. Однак систематизова-
ні емпіричні дані та їх узагальнен-
ня щодо існуючих практик запрова-
дження принципів академічної до-
брочесності у ВНЗ України, зокрема 
університетах, академіях, інститу-
тах, відсутні.

Зазначене зумовило необхідність 
проведення Інститутом освітньої 

аналітики дослідження для окрес-
лення наявної ситуації і визначення 
ВНЗ, що вже мають досвід уведення 
у свою діяльність основних практик 
сприяння академічній доброчесності.

Згідно з новим Законом України 
«Про освіту» «академічна доброчес-
ність – це сукупність етичних прин-
ципів та визначених законом правил, 
якими мають керуватися учасники 
освітнього процесу під час навчан-
ня, викладання та провадження на-
укової (творчої) діяльності з метою 
забезпечення довіри до результатів 
навчання та/або наукових (творчих) 
досягнень» [1]. 

В українському освітньому серед-
овищі питання академічної добро-
чесності вперше актуалізувалось у 
2009 р. [2]. Тоді за ініціативою Фонду 
сприяння розвитку демократії По-
сольства США об’єднанням громад-
ських організацій було проведено 
низку заходів, присвячених підтрим-
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Табл. 2. Літ. 20.
JEL classification: І21, І23. 



“Освітня аналітика України” • 2017 • № 1 (1)

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

56

ці та впровадженню Кодексу честі у 
ВНЗ України. Хоча, слід зауважити, в 
українських вишах такі кодекси ство-
рювались і до зазначеної ініціативи. 

Важливу роль у донесенні засад 
академічної доброчесності повин-
ні відігравати установчі докумен-
ти кожного ВНЗ, адже згідно з п. 8. 
ст. 42 Закону України «Про освіту», 
«порядок виявлення та встановлен-
ня фактів порушення академічної 
доброчесності визначається упов-
новаженим колегіальним органом 
управління закладу освіти з ураху-
ванням вимог цього закону та спе-
ціальних законів» [1]. Тобто регу-
лювання дотримання цих принци-
пів є відповідальністю самих вишів. 
Таким чином, саме ВНЗ мають бути 
зацікавлені в тому, щоб учасники 
академічного процесу були ознайом-
лені зі згаданими засадами. Оскіль-
ки принципи академічної доброчес-
ності дещо відрізняються для різних 
учасників академічного процесу, за-
садничі положення можуть відобра-
жатися в кількох документах: кодек-
сі честі студента, етичному кодексі 
викладача, положенні щодо протидії 
плагіату.

Мета статті – проаналізувати 
зміст та структуру кодексів честі 
студента та етичних кодексів викла-
дача, які розроблено та впроваджено 
в українських ВНЗ.

Об’єктом дослідження, проведе-
ного Інститутом освітньої аналіти-
ки в березні– червні 2016 р. за дору-
ченням Міністерства освіти і науки 
України, є державні та комунальні 
університети, академії, інститути 
України. Серед державних ВНЗ до-
слідницький інтерес становлять за-
клади, підпорядковані Міністерству 
освіти і науки України, Міністерству 

охорони здоров’я України, а також 
силовим міністерствам. Реалізовано 
суцільне дослідження зазначених 
вишів (охоплено ВНЗ у всіх регіонах 
України, окрім вишів, розташованих 
у Криму та на окупованих терито-
ріях Донбасу). Для проведення до-
слідження створено базу даних ВНЗ 
України на основі даних Інформа-
ційної системи «Конкурс» [3]. Вар-
то зазначити, що завдання даного 
дослідження полягало передусім в 
окресленні загальної ситуації щодо 
наявних практик академічної добро-
чесності у ВНЗ України, тому дослі-
джувані виші не розглядалися в роз-
різі регіональних відмінностей.

На початку проведення дослі-
дження було поставлено завдан-
ня передусім зафіксувати ситуацію 
щодо публічного доступу до офіцій-
них документів чи інших текстів, 
які містять принципи академічної 
доброчесності. Зокрема здійснено 
перевірку сайтів державних і кому-
нальних університетів, академій, ін-
ститутів на наявність:

– кодексу честі студента (або ана-
лога з іншою назвою, де фігурують 
принципи академічної доброчесно-
сті здобувача освіти);

– етичного кодексу викладача 
(або аналога з іншою назвою, де фі-
гурують принципи академічної до-
брочесності викладача);

– опублікованого положення про 
протидію плагіату (або його анало-
гів чи принаймні публічних згаду-
вань про практику перевірки робіт 
на плагіат).

Перші два пункти перевірялись 
лише серед ВНЗ, підпорядковані 
МОН, оскільки в медичних ВНЗ і ви-
шах, які підпорядковуються сило-
вим міністерствам, є своя специфіка 



“Освітня аналітика України” • 2017 • № 1 (1)

ВИЩА ОСВІТА

57

етики поведінки, що робить неко-
ректним порівняння кодексів честі 
цих вишів з аналогічними докумен-
тами звичайних ВНЗ. З іншого боку, 
оскільки поняття плагіату є уніфіко-
ваним (як і авторське право), ці ВНЗ 
були внесені до вибірки, коли йшло-
ся про перевірку на наявність про-
писаних процедур протидії плагіату. 
Отже, наявність кодексів перевіря-
лась у 172 ВНЗ (60 % усіх універси-
тетів, академій, інститутів України), 
а питання плагіату було перевірено 
для 206 ВНЗ (72 % усіх університе-
тів, академій, інститутів України).

За результатами огляду сайтів 
ВНЗ отримано такі висновки:

– кодекси честі студента або його 
аналоги виявлено на сайтах 27 ВНЗ 
(15,7% від загальної кількості дослі-
джених сайтів);

– етичні кодекси викладача або 
його аналоги виявлено на сайтах 19 
ВНЗ (11 %);

– окреме положення протидії пла-
гіату чи його аналог виявлено на 
сайтах 26 ВНЗ (12,6 %); на сайтах ще 
9 ВНЗ (4 %) це положення є складо-
вою іншого документа.

У статті хотілося б детальніше зу-
пинитися на результатах проведено-
го контент-аналізу кодексів та їхніх 
аналогів, що були виявлені під час ог-
ляду сайтів, а саме: кодексів честі сту-
дента та етичних кодексів викладача.

Перш ніж перейти до викладення 
основних результатів дослідження, 
необхідно дати визначення поняття 
«академічний кодекс честі».

Історію цього терміна варто роз-
глядати крізь призму кількох по-
нять, які вживаються, коли йдеться 
про кодекс честі:

– Кодекс честі (в академічному 
контексті) – звід норм того, що вва-

жається чесним та етичним усереди-
ні академічної спільноти. Це поняття 
виникло в 1736 р. у коледжі Вільяма 
та Мері, штат Вірджинія, США (при-
наймні цим роком датовані перші 
документи) [4].

– Обітниця честі – коротка фра-
за, яку студенти мають усвідомлено 
проговорити на процедурі прийнят-
тя до університету або зазначають 
на своїх іспитових роботах. Цим по-
няттям ми завдячуємо Університету 
Вірджинії, де в 1842 р. через зростан-
ня різноманітних випадків порушен-
ня правил академічної спільноти 
студентами рада факультету ухва-
лила постанову брати зі студентів 
письмове засвідчення того, що вони 
зобов’язуються не списувати. Автор 
постанови – викладач правознав-
ства Г. С. Дж. Такер – першим утілив 
свою ідею, запропонувавши студен-
там записати на початку своєї екза-
менаційної роботи Обітницю честі 
[5]. Перший суд честі відбувся лише 
через дев’ять років після впрова-
дження обітниці, і порушника було 
покарано відрахуванням з універси-
тету, що можна вважати доказом діє-
вості цього методу. Наразі до обітни-
ці честі цього університету входять 
три основних «не»: не брехати, не 
списувати, не красти.

– Комітет честі – орган, що кон-
тролює дотримання кодексу й ухва-
лює рішення щодо порушників; за-
звичай складається з представників 
різних категорій учасників освіт-
нього процесу, зокрема представ-
ників усіх факультетів. У форматі 
сталого органу виник у тому ж Уні-
верситеті штату Вірджинія в 1912 р. 
як відгук на потребу в контролі за 
дотриманням принципів честі уні-
верситету [6].
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– Система честі – комплекс захо-
дів, спрямованих на підтримання 
принципів честі всередині навчаль-
ного закладу (поєднання попередніх 
елементів).

Наприкінці XIX ст. інші універси-
тети почали переймати систему че-
сті й приймати власні формулюван-
ня кодексу та обітниці честі.

Якщо спочатку фокус кодексу 
честі зосереджувався на поведінці 
студентства, нині це поняття інколи 
перетинається з поняттям «етичний 
кодекс викладача». У деяких універ-
ситетах (наприклад, Бостонському) 
ці документи об’єднано під іншою 
назвою – «Академічний кодекс пове-
дінки». У таких документах містить-
ся етичний кодекс для всієї акаде-
мічної спільноти [7].

Утім, етичний кодекс викладача 
є давнішим поняттям і своєю істо-
рією відходить до витоків виник-
нення етичних настанов для певних 
професій відповідно до їхньої спе-
цифіки. Одною з рис, що відрізняє 
його від Кодексу честі, є відпові-
дальність за етичну поведінку сту-
дентів та пропагування принципів 
доброчесності серед підопічних. Та-
кож цей документ має більш вільну 
структуру.

Таким чином, у найбільш загаль-
ному  вигляді академічний кодекс 
честі можна визначити як набір етич-
них правил, що окреслює основні по-
зиції етично прийнятної поведінки в 
певній академічній спільноті.

Предметом контент-аналізу було 
визначено академічну доброчес-
ність здобувачів освіти (для кодек-
сів честі студента) та доброчесність 
педагогічних і науково-педагогічних 
працівників (для етичних кодексів 
викладачів). За основу для катего-

ріальної матриці було взято визна-
чення поняття, наведене в Законі 
«Про освіту», тлумачення складових 
пунктів 2 та 3 ст. 42 цього ж законо-
проекту, а також ключові структурні 
елементи американських кодексів 
честі, зокрема «Академічного кодек-
су поведінки» Бостонського універ-
ситету [1, 7].

Згідно з Законом України «Про 
освіту», зміст вияву академічної до-
брочесності дещо відрізняється для 
різних типів учасників освітнього 
процесу:

«2. Дотримання академічної до-
брочесності педагогічними і науко-
во-педагогічними працівниками пе-
редбачає:

– посилання на джерела інформа-
ції у разі використання ідей, твер-
джень, відомостей;

– дотримання норм законодав-
ства про авторське право і суміжні 
права;

– надання достовірної інформації 
про результати досліджень, джерела 
використаної інформації та власну 
педагогічну (науково-педагогічну, 
творчу) діяльність;

– контроль за дотриманням ака-
демічної доброчесності здобувачами 
освіти;

– об’єктивне оцінювання резуль-
татів навчання;

3. Дотримання академічної до-
брочесності здобувачами освіти пе-
редбачає:

– самостійне виконання навчаль-
них завдань, завдань поточного та 
підсумкового контролю результа-
тів навчання (для осіб з особливим 
освітніми потребами ця вимога за-
стосовується з урахуванням їхніх 
індивідуальних потреб і можливо-
стей);
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– посилання на джерела інформа-
ції у разі використання ідей, розро-
бок, тверджень, відомостей;

– дотримання норм законодав-
ства про авторське право і суміжні 
права;

– надання достовірної інформації 
про результати власної навчальної 
(наукової, творчої) діяльності, вико-
ристані методики досліджень і дже-
рела інформації» [1].

Можна помітити, що з наведених 
підпунктів два є досить близькими 
за змістом – посилання на джерела 
інформації в разі запозичень та до-
тримання норм законодавства про 
авторське право. Під час аналізу їх 
було згруповано в підкатегорію «По-
вага до авторського права», до якої 
увійшли такі норми, як «правиль-
ність посилань на запозичення» та 
«відсутність плагіату».

При оцінюванні не лише змістової 
складової, а й структури документів 
ми орієнтувались на міжнародний 
досвід, оскільки дослідження впливу 
запровадження кодексів честі на рі-
вень дотримання принципів добро-
чесності в академічних спільнотах 
(вищих навчальних закладах) де-
монструють ефективність кодексів 
честі для «досягнення позитивної та 
сприятливої університетської куль-
тури щодо академічної доброчесно-
сті» [8].

За результатами огляду декількох 
кодексів честі американських уні-
верситетів було визначено основні 
структурні елементи сучасних ко-
дексів честі іноземних університе-
тів, а саме [7; 9–11]:

– сама обітниця (часто містить 
тези «не брехати, не списувати та не 
красти» або просто «дотримуватися 
кодексу честі»);

– основні порушення, зміст яких 
концептуалізується у відповідному 
розділі;

– розділ санкцій, передбачених за 
порушення;

– розділ, присвячений тим, хто 
виносить вердикт за порушення (пе-
реважно це окремий орган – Комітет 
честі, принципи формування якого 
так само прописуються в кодексі).

Для етичного кодексу викладача 
варіації структури є більш різнома-
нітними, але спільними є розгорнуті 
визначення можливих порушень та 
чітко прописана відповідальність за 
них.

Отже, для обох типів документа 
– кодексу честі студента й етичного 
кодексу викладача – ми оцінювали 
дві основні категорії: зміст і струк-
туру.

Для категорій змісту ми виокре-
мили підкатегорії, кожну з яких ха-
рактеризує кілька одиниць аналізу. 
За такі одиниці було взято фрази, ін-
дикатори для яких були виділені піс-
ля пілотного аналізу трьох кодексів 
честі – Національного авіаційного 
університету, Національного техніч-
ного університету України «Київ-
ський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського» та юридичного 
факультету Чернівецького націо-
нального університету імені Юрія 
Федьковича. Таким чином, для кож-
ного кодексу підраховувалась часто-
та вживання в тексті фраз-індика-
торів або їхніх синонімів (оскільки 
словесне формулювання тих самих 
ідей у проаналізованих кодексах по-
декуди відрізнялось).

У категорії «Структура» оцінюва-
лась наявність чи відсутність трьох 
підкатегорій – заходів та відповідаль-
них осіб, а також кількість ключових 
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понять, для яких було наведено роз-
горнуте визначення (табл. 1, 2).

Як зазначалося, кодекси честі сту-
дента або їхні аналоги було знайде-
но на сайтах 27 зі 172 досліджуваних 
ВНЗ.

Частина цих документів містять 
етичні засади для різних катего-
рій учасників освітнього процесу, 
відповідно, є спільними для викла-
дачів та студентів. Було виявлено 
шість подібних загальних кодексів 
честі та ще чотири загальні анало-
ги, котрі мають іншу назву, але від-
повідають за змістом. Ці документи 
враховувались і у зрізі кодексів че-
сті студента, і у зрізі етичних кодек-
сів викладача.

Майже половина – 13 – знайдених 
документів є кодексами честі, при-
значеними виключно для студент-
ської спільноти; ще 4 ВНЗ мають 
аналоги кодексу честі студента.

Утім наявність документа ще не 
вказує на його якість. По-перше, у 
п’яти ВНЗ подібні документи було 
знайдено тільки на сайті окремого 
факультету або лише для окремого 
факультету, а на сайті Чернівець-
кого торговельно-економічного ін-
ституту Київського національного 
торговельно-економічного універ-
ситету було знайдено кодекс, що 
відрізняється від кодексу самого уні-
верситету і має більш якісний зміст. 
Це, скоріше, показник автономності 
структурних підрозділів цих ВНЗ. 
По-друге, усі знайдені документи 
відрізняються за обсягом, формою 
та змістом. Умовно за формою та об-
сягом їх можна поділити на:

– повноцінні документи (мають 
вигляд нормативних документів: 
складаються з кількох розділів, пре-
амбули, достатньо деталізовані);

– брошури (складаються з двох-
трьох текстових частин і містять за-
гальні твердження);

– прості короткі переліки ос-
новних рис студента (викладені 
стисло й одним абзацом, уподібнено 
до присяги).

– окремо варто виділити випадки, 
коли положення кодексу честі або 
його аналогу фігурують як окремий 
розділ в інших нормативних доку-
ментах, оскільки це має вигляд пов-
ноцінного нормативного документа, 
але змістовно складається лише з 
двох – трьох текстових частин.

Загалом вигляд повноцінного 
нормативного документа має майже 
половина знайдених кодексів або їх-
ніх аналогів (14 з 27). Таким чином, 
лише для половини ВНЗ, що мають 
кодекс честі або його аналог (і менш 
ніж десятої частини генеральної су-
купності), він сприймається як нор-
мативний документ, котрий може 
фактично впливати на принципи 
навчання студентів. Водночас біль-
ше половини з так званих кодексів 
честі студента – це короткі брошу-
ри-пам’ятки чи переліки деклара-
тивного характеру, що виголошу-
ються на посвяті в студенти. Можна 
припустити, що для частини ВНЗ, 
що мають кодекс честі, це поняття 
сприймається як набір загальних 
фраз, із яким студент здебільшо-
го ознайомлюється при вступі. Цей 
висновок підкріплює і той факт, що 
згідно з результатами контент-ана-
лізу відповідальність за порушення 
прописана майже в усіх повноцінних 
нормативних документах та, за ви-
нятком одного випадку, не згадуєть-
ся в брошурах і переліках.

У підгрупі кодексів честі, що є 
спільними для всіх учасників освіт-
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нього процесу, повноцінні докумен-
ти домінують над більш стислими 
формами. До цієї підгрупи кодексів 
належить кодекс честі Національно-
го технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського» (ухвалений 
Конференцією трудового колекти-
ву 9 квітня 2015 р.), побудований за 
принципами іноземних кодексів, та 
кодекси честі двох ВНЗ, що повто-
рюють його тези як із посиланням 
та власною інтерпретацією окремих 
положень (кодекс честі Прикарпат-
ського національного університету 
імені Василя Стефаника, ухвалений 
Конференцію трудового колективу 
29 грудня 2015 р.), так і без посилань 
і точною копією усіх положень (ко-
декс честі Таврійського державного 
агротехнологічного університету, 
ухвалений Вченою радою 23 лютого 
2016 р.).

Щодо змістової складової кон-
тент-аналіз показав, що найчастіше 
згадуються принципи академічної 
доброчесності в кодексах, при ство-
ренні яких укладачі орієнтувались 
на міжнародні зразки: Кодекс честі 
Національного технічного універ-
ситету України «Київський політех-
нічний інститут імені Ігоря Сікор-
ського», Таврійського державного 
агротехнологічного університету, 
Прикарпатського національного уні-
верситету імені Василя Стефаника та 
«Морально-етичний мінімум» юри-
дичного факультету Чернівецького 
національного університету ім. Юрія 
Федьковича [12–15]. Ці документи 
поширюються як на студентів, так і 
на викладачів і мають значно часті-
ший за інших рівень згадування кри-
теріїв самостійності виконання за-
вдань і поваги до авторського права. 

У цих кодексах прописана процедура 
формування комісії, що має контро-
лювати його дотримання та прийма-
ти рішення стосовно порушників. 
Разом із тим на відміну від кодексу 
НТУУ «КПІ», у кодексі Чернівецького 
університету майже не наведено ви-
значень основних понять, що може 
викликати юридичні колізії.

Єдиний відокремлений структур-
ний підрозділ, який потрапив у нашу 
генеральну сукупність (Чернівець-
кий торговельно-економічний інсти-
тут Київського національного торго-
вельно-економічного університету), 
посів п’яте місце за рахунок активно-
го згадування загальних принципів 
доброчесності (чесність, порядність, 
сумлінність, етична поведінка). Ще 
п’ять ВНЗ можна відзначити як ті, 
що належним чином згадали у своїх 
кодексах (або аналогах) вимоги до 
самостійного виконання завдань (не 
списувати, не використовувати сто-
ронніх предметів чи допомогу сто-
ронніх осіб під час складання іспитів, 
не користуватись послугами сторон-
ніх осіб при написанні робіт та ви-
конанні завдань з курсу тощо): Хар-
ківський національний економічний 
університет ім. С. Кузнеця, Національ-
ний університет «Києво-Могилян-
ська академія», Запорізька державна 
інженерна академія, Національний 
авіаційний університет, Одеська наці-
ональна академія зв’язку ім. О. Попо-
ва [16–20].

Загалом результати контент-ана-
лізу показали, що однією з проблем 
нині існуючих кодексів честі або 
їхніх аналогів є те, що часто в них 
більша увага приділяється загаль-
ним принципам (при тому не завж-
ди уточнюється, що саме мається 
на увазі під чесністю, порядністю та 
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ін.); менша – нормам щодо самостій-
ності виконання завдань (майже в 
половині документів вони не згаду-
ються, ще в чотирьох – згадуються 
побіжно); зовсім рідко в подібних до-
кументах фігурують принципи пова-
ги до авторського права.

Додатково варто відзначити праг-
нення (як у кодексах честі для сту-
дентів, так і в кодексах честі для всіх 
представників академічної спільно-
ти) згадувати таку норму, як повага 
та толерантність до інших учасни-
ків академічного процесу. За новим 
Законом України «Про освіту», ця 
норма є складовою академічної до-
брочесності викладача, але її немає у 
визначенні академічної доброчесно-
сті студента. Хоча ця норма як вимо-
га до студентів і не має очевидного 
зв’язку з оцінюванням успішності, 
утім її було б доцільно додати як ще 
один критерій академічної добро-
чесності студента, оскільки толе-
рантність мала би бути двосторон-
нім процесом.

Щодо етичних кодексів виклада-
ча, яких було виявлено 19 із 172, си-
туація така: лише п’ять ВНЗ мають 
окремий документ із назвою «етич-
ний кодекс викладача» або «кодекс 
честі викладача» (ці словосполучен-
ня в практиці державних ВНЗ вико-
ристовуються як синоніми), ще в 
чотирьох вишах подібний документ 
має іншу назву. У десяти ВНЗ доку-
мент є спільним з кодексом честі 
студента або його аналогом.

Аналізуючи етичні кодекси ви-
кладача та його аналоги, варто за-
значити, що повноцінних норматив-
них документів налічується 11 порів-
няно з п’ятьма випадками брошур та 
переліків, а також трьома складови-
ми інших документів, що не дивно, 

адже подібні тексти могли ставати 
складовими посадових інструкцій, 
статутів, інших нормативних доку-
ментів. Утім, і повноцінні норматив-
ні документи, знайдені на сайтах 11 
із 172 ВНЗ (6,4 %), не можна вважати 
позитивним показником.

Контент-аналіз етичних кодексів 
викладача та їхніх аналогів прово-
дився за дещо іншою сіткою кате-
горій. Це пов’язано з відмінностями 
у визначеннях академічної добро-
чесності студента й викладача. Лі-
дерство лишається за тими самими 
кодексами Національного технічно-
го університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» і Чернівецького на-
ціонального університету ім. Юрія 
Федьковича. У кодексах викладача 
можна відзначити популярність тез 
про повагу до учасників академічно-
го процесу, толерантність та неупе-
редженість при виставленні оцінок. 
Проаналізовані документи насичені 
загальними принципами доброчес-
ності більше, ніж кодекси честі сту-
дента та їхні аналоги. Визначення 
ключових понять містяться менше 
ніж у половині кодексів честі викла-
дача. Принципи контролю та пропа-
гування академічної чесності майже 
так само непопулярні, як і тези щодо 
поваги до авторського права.

Загалом проведене досліджен-
ня дало змогу окреслити ситуацію 
щодо наявності практики розробле-
них та впроваджених в українських 
ВНЗ кодексів честі студента й етич-
них кодексів викладача, які містять 
принципи академічної доброчесно-
сті. Крім того, завдяки використан-
ню контент-аналізу вдалося оцінити 
зміст зазначених кодексів або їхніх 
аналогів та провести ранжування 
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ВНЗ за цими показниками. Результа-
ти проведеного дослідження можуть 
стати основою подальших емпірич-

них досліджень практик запрова-
дження принципів академічної до-
брочесності.
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V. TKACHENKO, L. KOZHEKINA 

THE EXPERIENCE OF APPLICATION OF THE CONTENT 
ANALYSIS METHOD TO THE STUDY OF ACADEMIC INTEGRITY 

PRACTICES IN UKRAINIAN HIGHER EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS

Summary: Taking into account the introduction of the notion of academic 
integrity into the legislative sphere (what is planned in the new law «On Education»), 
the article emphasizes the relevance of the study of existing practices of academic 
integrity promotion, which are embodied in higher educational institutions of our 
country. The authors describe the notions of academic integrity and the academic 
code of honour. The article analyses the results of the conducted empirical research 
by the Institute of Educational Analytics regarding the existing situation and the 
determination of universities that already have an experience in introducing the 
basic practices of academic integrity promotion into their activities. During the first 



“Освітня аналітика України” • 2017 • № 1 (1)

ВИЩА ОСВІТА

69

stage of the research, the sites of the state and municipal universities, academies, 
institutes were checked for availability of: student codes of honour, ethical codes of 
teachers, published statement on plagiarism counteraction (or equivalents of these 
documents with other names). The second stage of the research included content 
analysis for the detected texts (except for plagiarism). The analysis has shown that 
despite the importance of introduction the principles of academic integrity into 
Ukrainian universities, the codes of honour were found in a small number of 
universities (in the range of 11-16% of the total number of researched). The content 
analysis has shown that the most mentioned principles of academic integrity are in 
those codes, in the creation of which the authors were oriented on the international 
samples. In addition, the most qualitative content has those codes that combine the 
ethical basics for all participants of the academic process. 

Key words: academic integrity, content analysis, student honour code, teacher 
ethics code.
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Оцінка ефективності використан-
ня коштів державного та місцевих 
бюджетів на сферу освіти є склад-
ним завданням, оскільки між обсяга-
ми видатків та результатами освіт-
ніх процесів немає функціональної 
залежності. Структура такої оцінки 
повинна включати дослідження ас-
пектів щодо виконання планових па-
раметрів бюджету та визначати роль 
бюджетів центрального та місце-
вого рівнів. Важливу роль у форму-
ванні джерел фінансування системи 
освіти відіграють не тільки ресурси 
державного та місцевих бюджетів, а 
й кошти приватного сектору. Тому 
необхідно здійснити аналіз чинної 
нормативно-правової системи Укра-
їни та визначити додаткові можли-
вості фінансування системи освіти. 
З огляду на набуття чинності Угодою 
про асоціацію між Україною та Єв-
ропейським Союзом слід дослідити 
принципи ефективності фінансових 

механізмів країн  – членів Європей-
ського Союзу у сфері освіти.

Аналіз останніх наукових дослі-
джень свідчить про необхідність 
продовження роботи щодо форму-
вання методологічних інструментів 
оцінки ефективності фінансування 
сфери середньої освіти в Україні. Се-
ред вітчизняних науковців велику 
увагу вказаному питанню приділяли 
Е. В. Бахчеван, О. Д. Данілов, І. С. Калє-
нюк, Є. В. Красняков, К. С. Мащенко, 
О. С. Падалка, В. А. Савчук, О. І. Тулай, 
О. О. Шрамко та ін. Іноземні наукові 
дослідники, такі як Ф. Вельх, П. Ен-
ріх, Х. А. Партінос, Е. Ханушек також 
розглядали проблеми ефективності 
фінансування сфери освіти. Їхні пра-
ці є важливими для розвитку науко-
вої думки та забезпечують цілісність 
наукової роботи в цьому напрямі. 

Стаття є продовженням пошуку 
надійних прикладних методів оцін-
ки ефективності фінансування сфе-

УДК 373.5.014.543
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ДЖЕРЕЛА ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСУВАННЯ 
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Анотація. Розглянуто питання формування джерел фінансування, мето-
дологічні підходи до оцінки ефективності видатків бюджету у сфері середньої 
освіти. Оцінено динаміку та структуру видатків зведеного бюджету у сфері 
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Рис. 3. Табл. 3. Літ. 20.
JEL classification: Н52, Н75, І22, І28.
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ри середньої освіти з урахуванням 
досвіду країн – членів Європейсько-
го Союзу та інших держав світу. Важ-
ливо визначити можливості норма-
тивно-правового поля України щодо 
залучення фінансових ресурсів із 
різних джерел для забезпечення ви-
датків споживання та розвитку.

Людський капітал – вагомий чин-
ник зростання національного багат-
ства будь-якої країни. Основною пе-
редумовою формування людського 
капіталу високої якості є система 
освіти, діяльність якої забезпечу-
ється за рахунок ефективних фінан-
сових механізмів. Здобуття освіти 
потребує цілеспрямованої пізна-
вальної діяльності людини в процесі 
передаван-ня знань, умінь та нави-
чок, необхідних для поліпшення со-
ціально-економічних умов її життя. 
В освітній сфері такі процеси відбу-
ваються постійно, також удоскона-
люються методи та способи пізнан-
ня, що позитивно впливає на розви-
ток суспільства та держави в цілому. 
Деякі прогнози вказують на те, що 
в середньостроковій перспективі 
наукомісткі моделі виробництва за 
рахунок інвестицій у людській капі-
тал набуватимуть дедалі більшого 
поширення, а знання стануть клю-
човим невичерпним економічним 
ресурсом [1].

У процесі передання знань, як 
правило, використовуються спе-
ціальні інституції – дошкільні та 
шкільні навчальні заклади, а також 
заклади професійно-технічної та ви-
щої освіти. Різні елементи системи 
освіти мають певні повноваження, 
котрі не тільки полягають у завірен-
ні рівня отриманих знань через ви-
дачу атестата або диплома  – завер-
шення одного етапу навчання може 

бути сходинкою до іншого етапу на-
буття знань. 

З метою розвитку та оптиміза-
ції системи таких закладів, а також 
для розроблення навчальних про-
грам держава повинна здійснювати 
відповідне фінансове забезпечен-
ня. Для досягнення високого рівня 
ефективності в управлінні системою 
державних фінансів у сфері освіти та 
її оптимізації необхідно використо-
вувати сучасні науково-методологіч-
ні підходи, за допомогою яких чино-
вники зможуть приймати відповідні 
управлінські рішення. Водночас ви-
трачання коштів із державного та 
місцевих бюджетів на розвиток сфе-
ри освіти потребує наявності інстру-
ментів, за допомогою яких здійсню-
ватиметься оцінка ефективності цих 
видатків.

Окрім сучасних наукових мето-
дів, важливо чітко організувати ро-
боту, за результатами якої органи 
управління фінансами отримувати-
муть правильні статистичні дані, на 
підставі яких можна буде визначи-
ти чинники, що мають найбільший 
вплив на ту чи іншу схему фінансо-
вого забезпечення освітніх інститу-
тів. Це особливо важливо у період 
проведення реформ у сфері держав-
них фінансів чи в системі освіти, а 
також під час адміністративної ре-
форми.

Для формування та реалізації бю-
джетної політики, прогнозування й 
аналізу виконання бюджетних про-
грам важливо враховувати макро-
економічні умови та їхній вплив на 
бюджетну систему в середньостро-
ковій перспективі. Так, після почат-
ку збройної агресії з боку Російської 
Федерації та значної девальвації 
української національної валюти іс-
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тотно зросли виплати за державним 
боргом. Це спричинило перерозпо-
діл видатків державного бюджету, 
від чого передусім постраждала гу-
манітарна сфера.

Фінансові ресурси закладу осві-
ти  – це сукупність грошових надхо-
джень із державного та місцевого 
бюджетів, а також з інших джерел, 
які використовуються цим закладом 
у рамках навчально-методичного 
процесу з надання освітніх послуг. 
В умовах фінансової нестабільності 
бюджетні кошти, як правило, виді-
ляються на покриття витрат з оп-
лати праці й оплати комунальних 
послуг. Нестача фінансових ресурсів 
негативно позначається на органі-
зації навчального процесу та якості 
освітніх послуг. У такій ситуації ак-
туальним завданням державної по-
літики є підвищення ефективності 
бюджетних механізмів і пошуку ін-
ших джерел фінансування. 

На етапі економічної стабіліза-
ції після періоду кризи можливе 
проведення реформ, у тому числі в 
системі державних фінансів. Рефор-
ма механізмів фінансування сфери 
освіти повинна враховувати задо-
волення потреб щодо сучасного ма-
теріально-технічного забезпечення 
навчальних процесів, проведення 
науково-дослідних робіт, а також на-
лежну оплату праці викладачам. 

Основним завданням реформ сис-
теми фінансування сфери освіти є 
підвищення ефективності держав-
них витрат, спрямованих на підго-
товку необхідної кількості спеціаліс-
тів з якісною фаховою підготовкою 
та достатнім рівнем компетентно-
сті. Зміни підходів до фінансування 
повинні також забезпечувати ство-
рення нових освітніх програм від-

повідно до чинних стандартів осві-
ти, підвищувати рівень результатів 
наукової та академічної діяльності, 
підтримувати процеси поширення 
академічної доброчесності у вищих 
навчальних закладах та наукових 
установах.

Формування ефективних фінан-
сових механізмів сфери освіти в 
Україні слід здійснювати з урахуван-
ням принципів, що діють для таких 
механізмів у країнах Європейсько-
го Союзу. Такий підхід випливає із 
зобов’язань України, визначених в 
Угоді про асоціацію з Європейським 
Союзом, яку ратифіковано у вересні 
2014 р. Цей документ визначає, що 
співробітництво в галузі управлін-
ня державними фінансами спрямо-
вується на забезпечення розвитку 
бюджетної політики та надійних 
систем внутрішнього контролю і 
зовнішнього аудиту, що базуються 
на міжнародних стандартах, а та-
кож відповідають основоположним 
принципам підзвітності, прозоро-
сті, економності, ефективності та 
результативності [3]. У свою чергу, 
уряд України відповідно до завдань 
Стратегії реформування системи 
управління державними фінансами 
на 2017–2020 роки організовувати-
ме бюджетний процес у напрямі се-
редньострокового прогнозування та 
планування, а також удосконалення 
програмно-цільових підходів, аналі-
зу ефективності та результативності 
виконання бюджетних програм [4].

Ефективність фінансування сфе-
ри освіти пов’язана з досягненням 
цілей освітньої політики у визначе-
них обсягах фінансових ресурсів. Це 
передусім забезпечення принципо-
вого переходу від утримання освіт-
ніх установ до надання ними якісних 
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освітніх послуг. Визначивши мету 
оновленої фінансово-бюджетної по-
літики, потрібно встановити, як ви-
мірювати повноту її реалізації.

Сучасні наукові підходи до форму-
вання ефективних фінансових меха-
нізмів для сфери освіти враховують 
два основні чинники  – структурний 
і функціональний. Вплив таких чин-
ників розглядається з урахуванням 
місії та функціональних завдань 
усіх структурних елементів систе-
ми освіти. Наприклад, Міністерства 
освіти і науки України як головного 
розпорядника бюджетних коштів, 
обласного управління освітою, ра-
йонного відділу управління освітою, 
певного навчального закладу тощо. 
Цей вплив також ураховується через 
визначення наявної ієрархії, систе-
матизації процесів, явищ, дій, норм, 
функцій і завдань системи, фінансу-
вання якої необхідно оптимізувати. 

Принципи бюджетної політики 
Європейського Союзу діють у напря-
мі підтримання бюджетної дисци-
пліни та забезпечення стабільності 
системи фінансів. Положення ст. 270 
Договору про ЄС передбачають, що 
Європейська комісія не приймає рі-
шень стосовно бюджету, якщо такі 
рішення не забезпечені власними 
ресурсами Співтовариства. Принци-
пи фінансового менеджменту також 
визначені в спеціальному регуля-
торному акті ЄС [5]. Бюджетні асиг-
нування повинні використовувати-
ся відповідно до принципів економії, 
ефективності й результативності. 

Так, принцип економії вимагає, 
щоб ресурси, необхідні для діяльно-
сті установи, надавалися своєчасно, 
у належному обсязі та за кращою 
ціною. Принцип ефективності обу-
мовлює досягнення найкращого 

спів відношення між ресурсами, що 
використовуються, та досягнутими 
результатами. Принцип результа-
тивності означає досягнення вста-
новлених конкретних цілей і намі-
чених результатів. З метою вдоско-
налення процесу прийняття рішень 
установи повинні здійснювати як 
перспективні, так і ретроспективні 
оцінки здійснених видатків та дже-
рел доходів бюджету. 

Зміни в системі фінансування на-
вчальних закладів України є об’єк-
тивним процесом. Чинниками, що 
зумовлюють необхідність проведен-
ня таких змін є вплив економіко-фі-
нансових криз, наслідки процесів 
глобалізації та інтеграції, посилен-
ня конкуренції у сфері освіти тощо. 
Ефективне управління змінами за-
безпечує втілення потрібних пра-
вових, організаційних та технічних 
рішень, а також реалізацію цілей 
інституціональної реформи. При 
цьому управління змінами у сфері 
фінансування освіти повинне мати 
наукову основу, сформовану на по-
стулатах системного аналізу, синер-
гетичній теорії та сучасних методах 
менеджменту.

Реформа системи управління 
державними фінансами у сфері осві-
ти здійснюється в межах ухваленої 
стратегії розвитку держави «Украї-
на 2020» [6], положень Угоди про 
асоціацію України з Європейським 
Союзом. Проведення таких змін 
орієнтоване на майбутні потреби 
суспільства та на виконання довго-
строкових завдань розвитку. Процес 
підготовки змін системи управління 
є важливим етапом реформ, водно-
час він потребує проведення оцінки 
готовності всіх елементів цієї систе-
ми. Розроблення програми реформ 
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без здійснення оцінки готовності 
є значною вадою для підготовчого 
етапу, що може призвести до змен-
шення ефективності докладених 
зусиль у кінцевому підсумку. Ця про-
грама має формуватися на підґрунті 
повного розуміння ймовірних ризи-
ків у процесі впровадження змін.

Оцінка дії фінансових механізмів 
в системі освіти може здійснюватись 
як за абсолютними, тобто кількісни-
ми, параметрами, так і за якісними 
критеріями. У контексті досліджен-
ня кількісних параметрів важливо 
визначити своєчасність і повноту 
виконання запланованих показни-
ків з фінансування освіти з держав-
ного та місцевих бюджетів. В Україні 
протягом 2007–2016 рр. обсяг фак-
тичних видатків державного та міс-
цевих бюджетів постійно зростав, 
окрім 2014 р. (рис. 1).

Рівень виконання плану здійс-
нення видатків зведеного бюджету 
протягом 2007–2012 рр. колива-

ється в інтервалі від 95,9 до 98,4 %, 
становлячи в середньому 97,1 %.  
У 2013–2016 рр. рівень виконання 
погіршився. Найнижчий показник 
зафіксовано у 2014 р.  – 88,6 %, а се-
редній рівень виконання дорівню-
вав 92,5 відсотка. 

Однією з причин невиконання 
плану фінансування сфери освіти в 
Україні є недотримання плану мо-
білізації доходів зведеного бюдже-
ту. Однак, як свідчать результати 
регресійного аналізу, це далеко не 
головна причина такого стану ре-
чей. Множинний коефіцієнт регресії 
R для показників рівня виконання 
плану зі збору доходів бюджету та 
плану з виконання видатків на осві-
ту у період 2007–2016 рр. становить 
0,154386, а коефіцієнт детермінації 
R2  – 0,023835.

Ці коефіцієнти свідчать про дуже 
слабкий зв’язок між виконанням 
планових показників доходу бю-
джету і здійсненими видатками та 

Рис. 1. Обсяги видатків зведеного бюджету на сферу освіти України, млрд грн 

Джерело: Державна казначейська служба України.
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зумовлюють необхідність пошуку 
важливіших факторів впливу. На під-
твердження слабкого зв’язку свід-
чать приклади різноспрямованої ре-
зультативності виконання планових 
показників державного бюджету за 
доходами та видатками бюджету. За 
результатами 2007 р. план за дохода-
ми зведеного бюджету було викона-
но на 101,1 %, а плану за видатками 
на освіту по зведеному бюджету  – 
98,4 %. У 2009 р. план за доходами 
виконано на 84,1 %, а за видатками 
на освіту  – на 95,9 %, у 2015 р. план 
за доходами зведеного бюджету  – на 
102,6 %, а за видатками на освіту – 
на 94,3 %.

Серед чинників, що ускладню-
ють дію бюджетних механізмів, є 
велика кількість змін до закону про 
державний бюджет на певний рік. 
Наприклад, у першій редакції тек-
сту закону про Державний бюджет 
України на 2016 р., підготовленій 
у грудні 2015 р., обсяг видатків ви-

значено в сумі 667,815 млрд грн, а 
після шести змін, внесених протя-
гом бюджетного періоду, видатки 
зросли на 13,6 млрд грн і на кінець 
2016 р. становили 681,461 млрд грн. 
Також багато змін стосувались по-
даткового законодавства, що без-
посередньо впливало на показники 
дохідної частини бюджету. Скажімо, 
протягом 2014 р. до Податкового ко-
дексу України внесено 27 змін, про-
тягом 2015 р.  – 26 змін, а протягом 
2016 р. – 11 змін.

Зміни в системі фінансування 
освіти відбувалися і з огляду на 
участь у цьому процесі державно-
го та місцевих бюджетів (рис. 2). 
Помітно, що після 2010 р. роль дер-
жавного бюджету у фінансуванні ос-
вітньої сфери зменшується. Якщо у 
2010 р. частка фінансування освіти 
з боку місцевих бюджетів становила 
63,9 %, то за підсумками 2016 р.  – 
73,1 %. Одна з причин збільшення 
частки місцевих органів у загально-

Рис. 2. Частка місцевих бюджетів у фінансуванні сфери освіти, %

Джерело: Державна казначейська служба України.
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му обсязі фінансування  – проведен-
ня реформ із децентралізації.

Згідно зі змінами до Бюджетно-
го та Податкового кодексів України, 
внесеними у 2015 р., місцеві бюдже-
ти отримали право на додаткові 
надходження, що дало змогу збіль-
шити їхній фінансовий потенціал. 
За новими нормами законодавства 
місцеві органи отримали додаткові 
бюджетні повноваження, а з метою 
їхньої реалізації для них закріплено 
постійні джерела доходів.

Збільшення доходів місцевих бю-
джетів передбачено за рахунок пере-
дачі їм окремих доходів із державно-
го бюджету: 100 % плати за надання 
адміністративних послуг, 100 % дер-
жавного мита, 10 % податку на при-
буток підприємств приватного сек-
тору економіки та 80 % екологічного 
податку. У цьому періоді також було 
запроваджено новий акцизний пода-
ток із реалізації суб’єктами господа-
рювання у сфері роздрібної торгів-
лі підакцизних товарів за ставкою 
5 % від їхньої вартості. Разом із тим, 
зважаючи на економічну структуру 
того чи іншого регіону, не всі місце-
ві бюджети будуть спроможні вико-
нати перекладені на них обов’язки. 
Якщо у великих містах завдяки де-
централізації дохідна частина міс-
цевих органів влади суттєво зросла 
і вони матимуть можливість забез-
печити фінансування цих видатків, 
то невеликі міста та територіальні 
об’єднання, ймовірно, стикнуться з 
нестачею коштів.

Починаючи з 2017 р., освітня суб-
венція з державного бюджету ви-
діляється лише на заробітну плату 
педагогічним працівникам, а інші 
працівники сфери освіти – керівни-
ки закладів освіти, адміністратив-

но-господарський та навчально-до-
поміжний персонал, що становить 
приблизно 25 % загальної чисель-
ності, кошти з цієї субвенції не отри-
муватимуть [7]. Бюджетні установи 
освітньої сфери змушені функціо-
нувати за принципами мінімальної 
достатності та багатоканального фі-
нансування освіти, включаючи поза-
бюджетні джерела, спираючись при 
цьому на підтримку місцевих орга-
нів влади, благодійні внески юри-
дичних та фізичних осіб [2].

Зменшення обсягів фінансуван-
ня з державного бюджету та відсут-
ність на достатньому рівні доходів 
місцевих бюджетів можуть призве-
сти до скорочення посад таких пра-
цівників як лаборанти, бібліотекарі, 
психологи, кухарі, прибиральниці та 
ін. Такий ризик є доволі критичним, 
оскільки ця категорія працівників є 
важливою складовою навчального 
процесу.

У той час коли в країні відбува-
ються значні зміни макроеконо-
мічних параметрів, дослідження 
ефективності бюджетних видатків 
потребує додаткової оцінки. На пер-
ший погляд обсяг видатків зведено-
го бюджету у сфері освіти постійно 
зростає, але, якщо перерахувати об-
сяг видатків у національній валюті 
у стабільнішу валюту, наприклад, 
долари США, то динаміка цих показ-
ників матиме інший вигляд (рис. 3).

Зниження купівельної спромож-
ності української національної ва-
люти та зростання ціни на кому-
нальні послуги фактично означає 
зменшення фінансування освіти та, 
вочевидь, погіршення її якісних па-
раметрів. 

Як доводить практичний досвід 
України, в умовах економічно-фі-



“Освітня аналітика України” • 2017 • № 1 (1)

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

77

нансової нестабільності бюджетні 
кошти виділяються переважно лише 
на покриття витрат з оплати праці 
та оплати комунальних послуг [8]. 
Разом із тим, нестача фінансових 
ресурсів негативно позначається на 
організації навчального процесу та 
якості освітніх послуг.

За окремими дослідженнями 
сучасна система освіти в Україні є 
неефективною, надмірно централі-
зованою та застарілою [9]. Харак-
терними вадами цієї системи є не-
рівність доступу до якісної освіти, 
що збільшується, невідповідність 
потребам національної економіки, 
низька ефективність системи фінан-
сування та погіршення якості освіти. 
Вади системи фінансування освіти 
ускладнюють суперечності окремих 
законів України. Наприклад, є чима-
ло прикладів, коли законом про дер-
жавний бюджет призупинялася дія 
законів України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту», «Про по-
зашкільну освіту», «Про дошкільну 
освіту», «Про професійно-технічну 
освіту», «Про вищу освіту», «Про 
наукову та науково-технічну діяль-
ність», «Про охорону дитинства», 
«Про сприяння соціальному стано-
вищу молоді» [10].

Після 2013 р., як демонструють 
окремі показники табл. 1, зменшила-
ся якість системи освіти. Це помітно 
за зниженням рівня знань абітурієн-
тів за результатами зовнішнього не-
залежного оцінювання (ЗНО) з анг-
лійської мови, математики, фізики 
та хімії. 

Результати ЗНО в Україні у 2016 р. 
засвідчили, що в сільських навчаль-
них закладах близько двох третин 
дітей складають ЗНО з усіх пред-
метів на початковому та середньо-
му рівнях, тобто від 1 до 6 балів за 
12-бальною системою. Водночас у 
містах більше ніж половина дітей 

Рис. 3. Видатки зведеного бюджету на освіту в Україні

Джерело: Державна казначейська служба України.
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складають ЗНО на достатній та висо-
кий рівень  – від 7 до 12 балів.

Наприклад, ЗНО з української 
мови 68,3 % випускників міських 
шкіл склали на достатній та висо-
кий рівень  – від 7 до 12 балів, а ма-
тематику  – 56,4 %. Для порівняння: 
в сільській місцевості за тестуван-
ня з математики від 1 до 6 балів 
за 12-бальною шкалою отримали 
72,3 % дітей, а з української мови  – 
62,7 %. Це означає, що у дітей, котрі 
здобули освіту в сільській місцево-
сті, значно менше шансів успішно 
скласти ЗНО для вступу до універси-
тетів України, ніж у їхніх ровесників, 
які закінчили школи в містах [11]. На 
зниження рівня знань випускників 
середніх навчальних закладів мо-
жуть впливати такі чинники: погір-
шення якості навчальних програм 
та викладання, зменшення кількості 
працівників освіти, слабке матері-
ально-технічне забезпечення та ін.

Проблема вирівнювання якості 
навчання в середній освіті може вирі-
шуватися за рахунок змін у пріорите-
тах бюджетної політики та підвищен-
ня ефективності фінансування [12]. 
Оцінка ефективності фінансування 
сегмента середньої освіти перед-

бачає визначення рівня залежності 
зарплати викладачів від успішності 
школярів. Ефективні механізми фор-
мування зарплати учителів, які, крім 
успішності учнів, повинні врахову-
вати рівень кваліфікації, стаж, спеці-
альні звання тощо, впливатимуть на 
відповідний ринок праці та підви-
щуватимуть якість середньої освіти 
[13].

Важливим інструментом підви-
щення якості середньої освіти та 
оптимізації фінансових потоків є ви-
користання розробленої в 90-х роках 
концепції шкільного менеджменту 
(school-based management). Найу-
спішніше цей інструмент управлін-
ня впроваджено в Австралії, Вели-
кій Британії, Австрії, Новій Зелан-
дії, США, Канаді, Китаї, Німеччині. 
Основними рисами цієї концепції 
є розширення повноважень шкіл у 
визначенні змісту навчальних про-
грам, засобів навчання, напрямів 
використання будівель та обладнан-
ня, організації праці та фінансового 
забезпечення викладацького складу 
та іншого персоналу [14].

На параметри бюджетно-фінансо-
вої політики України у сфері загаль-
ної освіти впливає широкий спектр 

Т а б л и ц я  1
Динаміка частки абітурієнтів, що не подолали поріг успішності, %

Предмет 2012 2013 2014 2015
Англійська мова 8,6 8,6 9,2 15,0
Біологія 8,0 9,0 9,4 10,7
Географія 8,6 9,7 10,3 6,8
Історія України 8,3 8,3 3,5 11,7
Математика 9,3 7,3 7,1 21,8
Українська мова і література 8,9 9,2 9,1 8,4
Фізика 9,1 8,1 6,3 23,3
Хімія 8,2 10,1 9,5 15,3

Джерело: дані Міністерства освіти і науки України.
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факторів, серед яких варто виокре-
мити зміни чисельності школярів. 
Так, у 2007 р. в середньому в одному 
закладі освіти навчалося 239 школя-
рів, у 2008 р. цей показник зменшив-
ся до 229, далі зменшення тривало 
й у 2011 р. досягло 212 школярів.  
У подальшому показник середньої 
чисельності коливався в межах 213–
219 школярів.

Розвиток сучасної країни та за-
безпечення конкурентоспроможно-
сті її економіки значною мірою зале-
жать від інноваційної складової, ко-
тра, у свою чергу, формується на ос-
нові якісної системи освіти і науки. У 
цьому контексті фінансове забезпе-
чення розвитку освітніх програм та 
технологій є ключовим завданням 
для відповідних органів державного 
управління та навчальних закладів. 
Видатки розвитку  – це видатки бю-
джетів на фінансове забезпечення 
наукової, інвестиційної та інновацій-
ної діяльності, зокрема: фінансове 
забезпечення капітальних вкладень 
виробничого й невиробничого при-
значення; фінансове забезпечення 
структурної перебудови економіки; 
інші видатки, пов’язані з розшире-
ним відтворенням. 

У системі фінансування освіти, 
що діє в країнах Європейського Сою-

зу, в середньому 70 відсотків бюдже-
ту належать до витрат, спрямованих 
на підтримку людських ресурсів (ви-
кладачі та персонал). Цей показник 
є найбільшим у Бельгії та Португа-
лії  – 85 %, тоді як у Болгарії, Чехії, 
Словаччині та Фінляндії він стано-
вить до 60 % [15].

Видатки розвитку відповідно до 
економічної класифікації видатків 
бюджету формуються за рахунок 
капітальних видатків (КЕКВ 3000), 
досліджень і розробок, окремих за-
ходів розвитку з реалізації держав-
них (регіональних) програм (КЕКВ 
2281), матеріалів, інвентарю, будів-
ництва, капітального ремонту та за-
ходів спеціального призначення, що 
мають загальнодержавне значення 
(КЕКВ 2260), субсидій та поточних 
трансфертів підприємствам, устано-
вам, організаціям (КЕКВ 2610) [16]. 
У 2014–2016 рр. обсяг видатків роз-
витку у сфері фінансування серед-
ньої освіти був незначним (табл. 2).

Помітно, що частка видатків роз-
витку в загальному обсязі фінансо-
вих ресурсів, котрі виділялись із бю-
джету на середню освіту, в середньо-
му становила близько 1 %.

Формування механізмів фінансу-
вання сфери освіти та їхня ефектив-
ність залежать від пріоритетів бю-

Т а б л и ц я  2
Динаміка видатків розвитку державного бюджету у сфері фінансування 

середньої освіти

Показники 2014 2015 2016
Видатки розвитку у сфері середньої освіти, план, тис. грн 1560 1025 200
Видатки розвитку у сфері середньої освіти, факт, тис. грн 640,8 639,0 1549,8
Частка видатків розвитку у загальному обсязі видатків  
у загальному обсязі видатків на середню освіту план, % 1,3 1,0 0,2
Частка видатків розвитку у загальному обсязі видатків  
у загальному обсязі видатків на середню освіту план, % 0,6 0,6 1,4

Джерело: дані Міністерства освіти і науки України.
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джетно-фінансової політики. Оцінка 
результатів реалізації цієї політики 
на сферу освіти є складним завдан-
ням, оскільки між характеристиками 
процесу бюджетного забезпечення 
та розвитком системи освіти немає 
функціональної залежності. 

Однією з основних проблем ефек-
тивного функціонування загально-
освітніх закладів освіти є незначні 
фінансові ресурси, що виділяються 
з бюджету на забезпечення видат-
ків розвитку. Розподіл бюджетних 
коштів здебільшого ґрунтується на 
обсягах асигнувань, що виділяють-
ся освітньому закладу в попередні 
роки з додаванням певного обсягу 
на нові витрати з урахуванням ін-
дексу інфляції [17].

Чинна система кошторисного фі-
нансування не створює стимулів до 
формування механізмів оптималь-
ного використання наявних ресур-
сів, а брак фінансування перешкод-
жає своєчасному оновленню заста-
рілих основних засобів. При цьому 
слабка модель збору статистичних 
даних заважає одержанню повної ін-
формації, необхідної для ефективно-
го планування й розподілу держав-
них фінансових ресурсів.

З огляду на вплив кризових чин-
ників у економіці України та обме-
женість бюджету в системі фінансу-
вання середньої освіти зростає роль 
власних надходжень освітніх уста-
нов. Залучення додаткових ресурсів 
та ефективне фінансове управління 
є актуальним завданням для роботи 
державних органів  – Міністерства 
фінансів України та Міністерства 
освіти і науки України, а також гро-
мадських організацій.

Відповідно до норм Бюджетного 
кодексу України, видатки спеціаль-

ного фонду державних і комунальних 
ВНЗ, наукових установ та закладів 
культури, що проводяться за раху-
нок власних надходжень бюджетних 
установ, отриманих як плата за по-
слуги, що надаються ними згідно з 
основною діяльністю, благодійні вне-
ски та гранти, здійснюються у поряд-
ку, затвердженому урядом. Облік цих 
коштів здійснюється за спеціальним 
фондом державного бюджету.

Обсяги надходжень до спеціаль-
ного фонду проекту кошторису бю-
джетних установ визначаються на 
підставі розрахунків, які складаються 
за кожним джерелом доходів та/або 
фінансування бюджету чи повернен-
ня кредитів до бюджету, що плану-
ються на наступний рік. Формування 
спеціального фонду здійснюється за 
групами та підгрупами за правилами, 
визначеними законодавством для 
цієї категорії доходів бюджету. Власні 
надходження бюджетних установ по-
діляються на дві групи:

1) плата за послуги, що надають-
ся освітніми установами, яка має 
постійний характер (наприклад, за 
послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно з їх функціональ-
ними повноваженнями);

2) плата за послуги, пов’язані 
з різною господарською діяльніс-
тю, наприклад, від надання майна, 
що належить освітньому закладу, в 
оренду.

Кошти, які надходять від платних 
послуг, зараховують на спеціальний 
рахунок без віднесення до коду еко-
номічної класифікації видатків. При 
цьому здійснення витрат повинне 
відбуватися лише за конкретними 
кодами економічної класифікації. До 
того розпорядники бюджетних ко-
штів можуть провести видатки лише 
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в межах кошторисів та наявних ко-
штів на спеціальних реєстраційних 
рахунках розпорядників на підставі 
платіжних доручень і підтвердних 
документів на здійснення платежу. 
Тому, якщо в кошторисі бюджетної 
установи не заплановано певних над-
ходжень, витратити їх неможливо.

Зміни до спеціального фонду вно-
сяться, коли загальний обсяг фак-
тичних надходжень до цього фонду 
разом з обсягом залишків бюджет-
них коштів на його рахунках на поча-
ток року буде більшим, ніж відповід-
ні надходження, враховані в кошто-
рисі на відповідний рік. При цьому 
в спеціальному фонді кошторису 
уточнений обсяг видатків бюджету 
та надання кредитів з бюджету по-
винен дорівнювати сумі уточненого 

обсягу доходів і залишків бюджет-
них коштів на початок року.

Як свідчать оцінки зарубіжних 
експертів, участь недержавного капі-
талу за останні 20 років істотно зрос-
ла. Більше того, участь у фінансуван-
ні середньої освіти беруть як родини 
з високим рівнем доходів, так і бідні 
родини (табл. 3). Водночас запрова-
дження оплати за додаткові послуги 
в закладах освіти може збільшувати 
рівень знань учнів із забезпечених та 
незабезпечених родин.

Уряди окремих країн надають пе-
ревагу контрактам із приватними 
юридичними та фізичними особами 
на надання послуг, пов’язаних із підго-
товкою вчителів або з розробленням 
навчальних програм. Інші контракти 
передбачають можливість управлін-

Т а б л и ц я  3 
Участь недержавного сектору у фінансуванні середньої освіти в окремих 

країнах світу

Країна
Початкова середня освіта Базова середня освіта
1990 2005 Зміни 1990 2005 Зміни

Бенін 3 12 300 8 25 213
Бразилія 14 10 29 35 12 66
Болгарія 0 0 0 0 1 100
Чилі 39 51 31 49 52 6
Колумбія 15 16 27 39 24 38
Індія 10 20 100 10 23 130
Індонезія 18 17 6 49 44 10
Йорданія 23 30 30 6 16 167
Нідерланди 69 69 0 83 83 0
Перу 13 16 23 15 22 47
ПАР 1 2 100 2 3 50
Таїланд 10 16 60 16 13 19
Того 25 42 68 17 28 65
Туніс 1 1 0 12 5 58
Україна 0 0 0 0 0 0
США 10 10 0 10 9 10

Джерело: Education Statistics (EdStats) / World Bank [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: worldbank.org/education/edstats.
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ня державним навчальним закладом 
з боку приватної організації.

У деяких країнах роль приватного 
сектору в наданні середньої освіти є 
достатньо високою. Наприклад, у Ні-
дерландах частка цього приватного 
сектору становить більше двох тре-
тин. Серед групи країн  – членів ОЕСР 
приблизно 20 % видатків бюджету 
надається приватним освітнім уста-
новам або ці видатки субсидуються 
домашнім господарствам для плати 
обраним ними школам [1].

Суттєвий імпульс для змін фінан-
сування системи освіти в країнах 
ЄС надала економічна криза 2008 р. 
Головною метою таких змін на фоні 
зростання дефіциту бюджету було 
підвищення ефективності держав-
них видатків у сфері освіти [20]. 
Окрім оптимізації видатків, уряди 
багатьох країн  – членів ЄС запрова-
дили податкові стимули, які могли 
забезпечити приплив інвестиційно-
го капіталу в систему освіти. Разом 
із тим вирішення такої комплексної 
проблеми є індивідуальним завдан-
ням для кожної країни з огляду на її 
економічні, структурні, фінансові та 
географічні особливості.

На підставі викладеного можна 
зробити такі висновки. Матеріали 
наукового дослідження демонстру-
ють можливість оцінювання систе-
ми середньої освіти крізь призму 
результативності, яка, за допомогою 
відповідних стандартів процесу нав-
чання, дає змогу сформувати набір 
якостей особи з вищою освітою, що 
відображає її професійну компетент-
ність, ціннісну орієнтацію та соціаль-
ноорієнтований розвиток. Оцінка 
ефективності використання коштів 
державного та місцевих бюджетів на 
сферу середньої освіти свідчить про 
зменшення її рівня у 2014–2016 рр. 
При цьому бюджетна політика часто 
залишає фінансування сфери освіти 
у другорядному плані завдань дер-
жавної підтримки. Важливу роль у 
формуванні фінансових джерел для 
системи середньої освіти відіграють 
не тільки кошти державного та міс-
цевих бюджетів, значними є й кошти 
приватного сектору. Чинна в Україні 
нормативно-правова база дозволяє 
використовувати кошти з різних 
джерел, що може позитивно впли-
нути на підвищення якості освітніх 
послуг.
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SOURCES AND EFFECTIVENESS ASSESSMENT OF SECONDARY 
EDUCATION FINANCING

Summary: The article analyzes the dynamics of the expenditures of the 
consolidated budget of Ukraine in the sphere of education during 2007-2016 and the 
growing role of local budgets in this process. An analysis of the implementation of the 
planned indicators has shown a lack of a tangible relationship between the levels of 
implementation of the plan for mobilizing budget revenues and planned expenditures 
on education. As a rule, the implementation of revenue collection plans was better 
than the planned figures for funding education. An assessment of the effectiveness of 
budget expenditures through the prism of the performance of secondary education in 
the period of 2012-2015 was made. The influence of macroeconomic factors and the 
role of components of the structure of budget expenditures on the educational system 
in the aspects of financing consumption and development expenditures are 
investigated. Also, regulatory and legal aspects of the budgetary system related to 
the attraction of financial resources to the education system from non-state sources 
were analyzed. The principles of the effectiveness of the financial mechanisms of the 
Member States of the European Union in the field of education are considered.

Key words: efficiency of education financing, consumption and development 
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Вивчення діяльності міжнарод-
них організацій, таких як ЮНЕСКО, 
Світовий банк, Організація еконо-
мічного співробітництва та розвит-
ку (ОЕСР), дає підстави зазначити 
посилення їхнього впливу на різ-
номанітні сфери суспільного життя 
різних країн, зокрема й освітньої. 
Така ситуація зумовлена, на нашу 
думку, тим, що у світі відбуваються 
глобалізаційні процеси інтеграції. 
Наразі ОЕСР є лідером серед суб’єк-
тів творення освітньої політики по-
лінаціонального рівня. Такого стату-
су вона набула завдяки своїй моні-
торингово-аналітичній діяльності, 
яка базується на системі індикаторів 
результативності освітньої політи-
ки, запровадженню сучасних прийо-
мів обробки статистичних даних за 
єдиними стандартизованими кри-
теріями та висококваліфікованому 
аналітичному коментарю, який ві-

дображає об’єктивний стан речей на 
національному і наднаціональному 
рівнях. Звіти цієї організації визнані 
науковцями, політиками та пересіч-
ними споживачами освітніх послуг 
як авторитетне джерело інформації 
про стан функціонування системи 
освіти у світі [1, с. 44].

Україна за роки незалежності 
ухвалила низку законів і норматив-
них актів, які спрямовані на розви-
ток сучасної системи загальної се-
редньої освіти: закони України «Про 
освіту», «Про загальну середню осві-
ту», постанова Кабінету Міністрів 
України від 21.10.2015 № 856 «Про 
затвердження Порядку та Методики 
проведення моніторингу та оцінки 
результативності реалізації держав-
ної регіональної політики», Націо-
нальна доктрина розвитку освіти, 
Дорожня карта освітніх реформ та 
інші. Прийоми, які використовують-
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Анотація. У статті наголошується, що оптимізація системи збору галу-

зевої статистичної інформації зумовила необхідність розробки переліку наці-
ональних освітніх індикаторів ефективності та якості загальної середньої 
освіти. У тексті представлено розроблений членами робочої групи перелік ін-
дикаторів. Особливістю запропонованих у статті індикаторів є те, що вони 
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вує Організація економічного співробітництва та розвитку.
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Табл. 1. Літ. 14.
JEL classification: I21, I28.
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ся для оновлення української осві-
ти, виокремили низку проблем, що 
потребують вирішення. Внутріш-
ні проблеми: застаріле матеріаль-
но-технічне забезпечення, невідпо-
відне сучасному змісту й завданням 
освіти, недостатнє фінансове забез-
печення, низький соціально-еконо-
мічний статус учителів. Існують про-
блеми, аналогічні проблемам в освіті 
інших країн:

– невідповідність методів навчан-
ня компетентнісній парадигмі осві-
ти, визначеній, зокрема, домінантою 
ОЕСР;

– низький рівень компетентності 
учнів;

– залежність якості здобутої уч-
нем середньої освіти від місця його 
проживання і навчання;

– забюрократизованість системи 
управління освітою;

– неефективне використання ре-
сурсів, вкладених в освіту;

– відсутність стимулюючих меха-
нізмів для підвищення якості надан-
ня освітніх послуг загальноосвітні-
ми навчальними закладами;

– консервативність та інертність 
освітньої системи.

Для подолання окреслених тен-
денцій необхідно підвищувати ефек-
тивність освітньої галузі в сегменті 
загальної середньої освіти, зокрема 
передбачити систематичний і все-
бічний аналіз організації освітньої 
діяльності відповідно до вимог на-
ціональної стратегії розвитку осві-
ти, запитів держави та споживачів 
освітніх послуг: учнів, батьків уч-
нів, майбутніх роботодавців тощо. В 
освіті, зокрема загальній середній, 
виявлення причинно-наслідкових 
зв’язків, аналіз тенденцій розвитку 
неможливий без розроблення пев-

них показників – освітніх індикато-
рів, які мають бути сформовані на 
основі об’єктивних статистичних да-
них. Проте існуюча процедура збору 
статистичної галузевої інформації в 
системі загальної середньої освіти 
України дає можливість отримати 
дані, агреговані тільки на національ-
ному та регіональному (обласному) 
рівнях. Такий застарілий підхід за-
лишає поза увагою районний рівень, 
рівень об’єднаних територіальних 
громад (ОТГ) та рівень загальноос-
вітніх навчальних закладів різних 
типів. Слід зазначити, що форми збо-
ру галузевої статистичної звітності 
не зазнавали суттєвих змін чверть 
століття, що також негативно впли-
ває на розроблення якісних освітніх 
індикаторів.

Із метою отримання актуальних 
статистичних даних Міністерством 
освіти і науки України введено в 
дослідну експлуатацію інформацій-
но-телекомунікаційну систему «Дер-
жавна інформаційна система освіти» 
(ДІСО), що збирає й агрегує статис-
тичні дані на рівні загальноосвітніх 
навчальних закладів у розрізі райо-
нів, об’єднаних територіальних гро-
мад, міст та областей. Це зумовило 
потребу в розробленні якісного ін-
формаційного забезпечення систе-
ми збирання, зведення, групування 
та аналізу наявної галузевої ста-
тистичної інформації, яка повинна 
трансформуватися в систему освіт-
ніх індикаторів. Отже, отримані з 
ДІСО статистичні дані покладені в 
основу створення переліку націо-
нальних освітніх індикаторів ефек-
тивності і якості загальної середньої 
освіти.

Під індикаторами в освітній сфері 
ми розуміємо статистичні дані, зби-
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рання яких передбачено політичним 
курсом держави в галузі освіти. Вони 
повинні надавати інформацію про 
стан, рівень, стабільність або зміни, 
функціонування чи результатив-
ність системи освіти та її окремих 
складових [2, с. 251]. Важливим ас-
пектом надійності галузевої статис-
тичної інформації є оперативність і 
надійність власне механізмів збору 
таких статистичних даних, що стало 
можливим після створення ДІСО.

У світовій практиці застосовують-
ся кілька систем індикаторів якості 
освіти, які використовують для ана-
лізу стану функціонування освітньої 
галузі. Такі індикатори поділяють на 
два типи моделей – міжнародні та 
національні.

Як ми наголошували, ОЕСР на сьо-
годні займає одну з лідируючих по-
зицій в переліку провідних суб’єктів 
творення освітньої політики надна-
ціонального рівня. Розроблені ОЕСР 
освітні індикатори об’єднані у три 
розділи:

– контекст освіти (демографіч-
ний та соціально-економічний кон-
текст);

– витрати, ресурси та шкільні 
процеси (видатки на освіту, людські 
ресурси, участь в освіті, характерис-
тика прийняття рішень);

– результати освіти (результати 
для тих, хто навчається, системні ре-
зультати, результати на ринку робо-
чої сили).

Показники ОЕСР використову-
ються для порівняльного аналізу 
ефективності та якості освітніх сис-
тем країн світу. Вони постійно онов-
люються і вдосконалюються та ма-
ють неоднакову цінність [2].

В Україні наразі процедура збору 
та зміст галузевих статистичних да-

них залишилися незмінними з часів 
колишнього СРСР, що не відповідає 
міжнародній освітній практиці. Тому 
доступна вітчизняна освітня статис-
тика є застарілою, не розкриває всі 
аспекти функціонування сучасної 
системи освіти й не дає інформа-
ції для повноцінного її аналізу [3]. 
Існуюча національна галузева ста-
тистична інформація не дозволяє 
виокремити тенденції розвитку й 
проблеми функціонування освіти в 
Україні. Крім того, зібрану за чинни-
ми методиками статистичну інфор-
мацію неможливо використати для 
порівняння національної освітньої 
системи України з іншими країнами.

Мета статті – окреслити мето-
дологічні підходи до створення 
переліку національних освітніх ін-
дикаторів ефективності та якості 
загальної середньої освіти, за до-
помогою яких Міністерство освіти 
і науки України зможе оцінити стан 
функціонування системи загальної 
середньої освіти і надати об’єктив-
ну й актуальну інформацію зацікав-
леним особам.

Питанню розроблення і вдоско-
налення індикаторів якості наці-
ональної освіти присвятили праці 
чимало вітчизняних учених, зокрема 
В. Астахова, В. Андрущенко, К. Кор-
сак, В.  Кремень, О. Локшина та ін. 
[4, с. 20–21]. Формування системи 
показників стану освіти як складо-
вої оцінки її якості відображено в 
низці публікацій О. Байназарової, 
Л. Гриневич, О. Касьянової, Т. Лукіної, 
В. Лу нячека, Л. Паращенко та ін. [5]. 
Наприклад, О. Байназарова зазначає, 
що «…система показників повинна 
бути… адекватною основним цілям і 
завданням, що постають перед кон-
кретним етапом розвитку системи 
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освіти й моніторинговим досліджен-
ням освітньої сфери…» [6].

Значний внесок у формування те-
оретичної та методологічної основи 
побудови системи статистичних по-
казників, дослідження їх сутності, 
складності та структури зроблено 
у працях науковців С. Герасименка, 
А. Головача, А. Єріної, В. Михайлова, 
О. Осауленка, Ю. Цал-Цалко, І. Кала-
чової, Н. Парфенцевої, Л. Гохберга, 
Н. Ковалевої [7, с. 358], Л. Жарова, 
В. Яценко [8] та інших.

Але в освітній системі України ін-
дикатори як інструмент оцінки та 
засіб аналізу якості освіти ще недо-
статньо використовуються, існуюча 
система статистичної звітності обме-
жена лише констатуючою функцією.

Якість освіти розглядається як 
сукупність властивостей освіти, що 
визначають її здатність задовольня-
ти відповідні потреби особистості, 
суспільства, держави згідно з при-
значенням освіти [9, с. 178].

Підвищення якості надання освіт-
ніх послуг в цілому може відбуватися 
шляхом ефективнішого використан-
ня всіх видів ресурсів, виділених на 
освіту, та створення мотивації педа-
гогічних працівників до підвищення 
якості надання освітніх послуг.

Для прийняття ефективних 
управлінських рішень необхідний 
комплексний статистичний аналіз 
функціонування освітньої галузі. У 
зв’язку з цим постала потреба у ство-
ренні переліку статистичних показ-
ників, що дасть можливість оцінити 
стан загальної середньої освіти краї-
ни як на державному й регіонально-
му рівнях, так і відповідно до міжна-
родних порівняльних показників.

Освіта – усталена форма органі-
зації життя і діяльності людей, що 

включає сукупність осіб та установ, 
наділених владою й матеріальними 
засобами (на основі чинних норм і 
принципів) для реалізації соціаль-
них функцій, управління і контр-
олю, у процесі яких здійснюються 
навчання, виховання, розвиток і со-
ціалізація особистості з поступовим 
набуттям професійно-кваліфікацій-
ного рівня [10, с. 28]. Освіта має такі 
елементи:

– учасники: користувачі – учні, 
батьки чи особи, які їх замінюють, 
роботодавці; 

– виробники – освітні установи, їх 
педагогічні й непедагогічні праців-
ники;

– ресурсне забезпечення – мате-
ріально-технічне, фінансове, рівень 
викладацького складу;

– освітні процеси визначають 
результати освітньої діяльності й 
ефективність роботи системи за-
гальної середньої освіти.

Виокремлені елементи системи 
освіти визначили структуру і на-
повнюваність розроблених нами 
національних освітніх індикаторів. 
Під час розроблення переліку було 
використано методологічні підходи, 
покладені в основу системи міжна-
родних індикаторів ОЕСР. Орієнтація 
на міжнародні індикатори зумовле-
на тим, що їх система є логічно за-
вершеною й концептуально обґрун-
тованою, водночас вона постійно 
розвивається, удосконалюється й 
узгоджена з національними інди-
каторами багатьох країн Європи та 
Північної Америки.

При розробці системи національ-
них освітніх індикаторів члени ро-
бочої групи [11] керувалися низкою 
принципів побудови системи міжна-
родних індикаторів ОЕСР:
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– базування на наявній статис-
тичній інформації та можливість для 
розширення інформаційної бази;

– охоплення часткових й узагаль-
нюючих показників;

– відображення рівня виконання 
поставлених цілей і характеристика 
встановлених засобів досягнення 
поставленої мети;

– визначення впливу основних 
факторів (зовнішніх і внутрішніх) на 
показники стану національної освіти;

– відповідність світовим освітнім 
індикаторам, дотичним до європей-
ських [12].

Освітні індикатори, запропонова-
ні нами, позиціонуються як індика-
тори ефективності та якості загаль-
ної середньої освіти. Ефективність 
ми трактуємо як відповідність очіку-
ваному (спрогнозованому) резуль-
тату вкладеним у нього ресурсам. 
Під результатом ми розуміємо до-
сягнення учнями рівня навчальних 
досягнень, регламентованого дер-
жавними стандартами початкової, 
базової і повної загальної середньої 
освіти. Ресурси охоплюють дві кате-
горії: ефективність їх розподілу між 
різними напрямами та ефективне 
(технічне) використання для органі-
зації навчально-виховного процесу 
в загальноосвітньому навчальному 
закладі.

Якість загальної середньої осві-
ти трактується нами як полікрите-
ріальне поняття і передбачає: на-
вчальні досягнення школярів, які 
відповідають цілям освіти та дер-
жавним стандартам; ефективність 
діяльності освітніх установ, продук-
тивне управління якістю, достатній 
рівень фінансового і матеріального 
забезпечення; інноваційне навчаль-
не середовище та організація на-

вчального процесу; рівний доступ до 
освіти.

Перелік національних освітніх 
індикаторів, запропонований нами, 
дасть можливість виміряти й оці-
нити поточний стан освіти й надати 
державним і місцевим органам осві-
ти інформацію про:

– людські й фінансові ресурси, 
вкладені в освіту;

– функціонування та розвиток 
системи освіти і навчання;

– ефективність інвестицій в освіту.
Для отримання об’єктивної ін-

формації про стан освітньої системи 
перелік національних освітніх інди-
каторів охоплює кожен із напрямів 
освітньої діяльності. З метою зби-
рання й опрацювання статистичних 
галузевих даних перелік індикато-
рів ми узгоджували з набором ста-
тистичних даних, які збираються та 
узагальнюються в Україні у вигляді 
статистичних форм освітньої звітно-
сті загальноосвітніх навчальних за-
кладів: ЗНЗ-1 (звіт денних загально-
освітніх навчальних закладів), ЗНЗ-2 
(звіт вечірньої (змінної) школи), 
83-РВК (звіт про чисельність і склад 
педагогічних працівників загально-
освітніх навчальних закладів), 1-ЗСО 
(звіт про продовження навчання для 
здобуття повної загальної середньої 
освіти випускниками 9-х класів за-
гальноосвітніх навчальних закла-
дів). Видатки на освіту в загальноос-
вітніх навчальних закладах відобра-
жені у фінансових формах звітності 
№ 2д, № 2м, № 4-1д, № 4-1м, № 4-2д, 
№ 4-2м, № 4-3д, № 4-3м, № 4-4д, 
№ 4-5д, № 6, № 7д, № 7м, які також 
заповнюють навчальні заклади.

Отже, новизною розробленого пе-
реліку освітніх індикаторів, запро-
понованих робочою групою, стало 
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те, що вперше при розробленні ін-
дикаторів застосовано методику уз-
годження їх із міжнародними показ-
никами і державними статистични-
ми формами звітності, які збирають 
статистичну інформацію в галузі за-
гальної середньої освіти. 

Наприклад, у переліку індикаторів 
ми згрупували їх тематично (табли-
ця). Кожен індикатор супроводжуєть-
ся інформацією про контекст, який в 
сукупності складається з показників. 
Для кожного показника визначена 
методологія його обрахунку.

Отримані статистичні значення 
національних індикаторів і показни-
ків дають можливість відобразити 
певний рівень освіти в цілому по кра-
їні. Водночас є певні відмінності цих 
показників між окремими територі-
альними суб’єктами держави, тому 
пропонується розглядати показники 
й індикатори на державному, облас-
ному й районному рівнях агрегації.

Проаналізуємо один із напрямів, 
що входить до розробленого нами пе-
реліку, затвердженого наказом Мініс-

терства освіти і науки України [14], 
який охоплює аспекти організації 
навчального середовища, що визна-
чають якісне надання освітніх послуг 
державою і, як наслідок, – якість за-
гальної середньої освіти.

Напрям Г. Навчальне середовище 
й організація процесу навчання.

Індикатор Г1 «Кількість учнів і вчи-
телів у загальноосвітньому навчаль-
ному закладі» включає показники:

1) середня наповнюваність класу 
за:

– рівнем освіти;
– типами загальноосвітніх нав-

чальних закладів;
2) співвідношення кількості учнів 

і кількості вчителів (кількість учнів 
на одного вчителя);

3) середня наповнюваність за-
гальноосвітніх навчальних закладів 
різного типу.

Набір показників цього індикато-
ра дає змогу спрогнозувати напрям 
оптимізації мережі загальноосвітніх 
навчальних закладів, класів у таких 
закладах і потребу в педагогічних 

Т а б л и ц я 
Групи показників інформаційного забезпечення процесу управління 

середньою освітою в Україні у порівнянні з аналогічними показниками ОЕСР

Варіант індикаторів/показників 
робочої групи

Варіант індикаторів/показників 
ОЕСР [3]

Хто бере участь в освіті Indicator C1. Who participates in education?
Кількість учнів у галузі освіти за віковими 
групами

Table C1.1a. Enrolment rates in education,  
by age groups

Тенденції в наборі учнів у 1-й клас  
(2008–2016)

Table C1.2. Trends in enrolment rates  
(1995-2012)

Розподіл учнів за рівнями освіти (початкова, 
середня, старша профільна, професійна  
(не вища))

Table C1.3. Upper secondary and post-
secondary non-tertiary enrolment patterns

Частка учнів у початковій, середній, вищій 
освіті за статтю

Table C1.4. Percentage of students in primary, 
secondary and tertiary education by mode of 
study and gender

Джерело: Education at a Glance 2014: OECD Indicators. – OECD, 2014 [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: https://www.oecd.org/edu/Education-at-a-Glance-2014.pdf.
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кадрах. Крім того, дані, отримані під 
час визначення цього індикатора, 
можуть бути використані зацікавле-
ними організаціями при розрахунку 
фінансування навчальних закладів.

Індикатори Г2 «Забезпечення за-
гальноосвітніх навчальних закладів 
педагогічними працівниками» й Г3 
«Профіль учителя в загальноосвіт-
ніх навчальних закладах» узагаль-
нюють показники, що дають повну 
характеристику педагогічному пра-
цівникові, котрий викладає в загаль-
ноосвітньому навчальному закладі 
на певному ступені навчання та в 
закладі освіти певного типу. На нашу 
думку, якість загальної середньої 
освіти залежить, окрім зазначеного 
вище, від матеріально-технічного 
забезпечення навчального процесу 
й ступеня використання сучасних 
інформаційно-комунікаційних тех-
нологій у навчанні. Ці фактори об’єд-
нані в індикатори Г4 «Ступінь вико-
ристання ІКТ в навчанні» і Г5 «Ма-
теріально-технічне забезпечення 
загальноосвітніх навчальних закла-
дів». Перелік показників індикатора 
Г5 допомагає опосередковано визна-
чити ступінь виконання навчальних 
програм і реалізацію завдань, окрес-
лених у державних стандартах по-
чаткової, базової і повної загальної 
середньої освіти.

Індикатор Г6 «Підвезення учнів 
до загальноосвітніх навчальних за-
кладів» містить показники:

– підвезення учнів від місця нав-
чання у загальноосвітніх навчаль-
них закладах і додому, зокрема і за 
програмою «Шкільний автобус»;

– підвезення учнів до опорних 
шкіл.

Цей індикатор надає статистич-
ну інформацію, використання якої 

дозволить говорити про рівень за-
безпечення однакових можливостей 
здобуття загальної середньої освіти 
для учнів, які проживають на відста-
ні більше трьох кілометрів від на-
вчального закладу. Така інформація 
буде корисною для органів місцевої 
влади, що фінансують такі освітні 
проекти з метою реалізації держав-
ної політики в галузі освіти.

Наразі відповідно до Плану по-
етапного введення в дію переліку 
національних освітніх індикаторів 
ефективності та якості загальної се-
редньої освіти від 05.12.2016 року, 
затвердженого заступником Міні-
стра освіти і науки України П. К. Хоб-
зеєм, частину національних освітніх 
індикаторів візуалізовано на сай-
ті Інституту освітньої аналітики 
(http://iea.gov.ua/indicators/).

Розроблений членами робочої 
групи перелік національних освітніх 
індикаторів на місцевому, регіональ-
ному і загальнодержавному рівнях:

– сприятиме підвищенню ефек-
тивності управління у сфері освіти;

– дозволить зацікавленим особам 
порівнювати систему освіти Украї-
ни на рівні кожної області, району, 
ОТГ, а також з іншими державами 
світу, які використовують аналогічні 
освітні індикатори.

Динамічність моделі національ-
них освітніх індикаторів у перспек-
тиві сприятиме її подальшому вдо-
сконаленню відповідно до змін пріо-
ритетів освітньої політики держави.

Запропоновані структура і мето-
дологічні підходи до створення пе-
реліку освітніх індикаторів можуть 
слугувати базовою моделлю для 
подальшого розроблення освітніх 
індикаторів у професійній і вищій 
освіті.
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O. DENYSIUK, N. TYTARENKO

EDUCATIONAL INDICATORS OF THE GENERAL SECONDARY 
EDUCATION QUALITY (ON EXAMPLE OF GENERAL SECONDARY 

EDUCATION)
Summary: The optimization of the system of collecting sectoral statistical 

information has necessitated the development of a list of national educational 
indicators of the general secondary education efficiency and quality. The list of 
indicators developed by the members of the working group includes statistical 
information collected by the Ministry of Education and Science and the State Statistics 
Service of Ukraine. In order for the national education system to enter into the world 
educational space while developing of a list of indicators the educational indicators 
of the organization of economic cooperation and development were taken into 
account. The list of national educational indicators was approved by the order of the 
correspondent Ministry after public discussion. Now the national educational 
indicators is currently visualized on the website of the Institute of Educational 
Analytics. The developed list of national educational indicators will help to increase 
the efficiency of education management at the local and national level. It will allow 
for persons concerned to compare the education system of Ukraine each administrative 
level, as well as with other countries which use similar educational indicators. The 
list of national educational indicators is a dynamic model that determines in the 
future of its further improvement in accordance with changes of priorities in the 
educational policy of the state. The list of national educational indicators can be used 
as a basis for the further development of educational indicators in vocational and 
higher education.

Key words: educational indicators, quality of education, efficiency of education, 
branch statistics.
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Пріоритетна увага у більшості 
країн світу приділяється таким пи-
танням: ефективної і якісної підго-
товки кадрів; оптимізації обсягів й 
освітньо-кваліфікаційної структури 
прийому та випуску студентів/уч-
нів у регіонально-галузевому розрі-
зі з прив’язкою до потреб міжнарод-
ного, національних і регіональних 
ринків праці; формування умов для 
навчання (як академічного, так і 
професійного) дорослого населення 
упродовж усього життя; можливості 
зіставлення визнаних кваліфікацій 
у якомога більшій кількості держав, 
що сприяє підвищенню регіональ-
ної й професійної мобільності робо-
чої сили; мінімізація втрат держави, 
роботодавців, платників податків і 
одержувачів освітніх послуг від роз-
балансованої та низькоефективної 

діяльності провайдерів цих послуг 
і т. ін.

Однією з найперспективніших за 
останнє десятиліття в ЄС і багатьох 
інших країнах стала концепція підго-
товки кадрів через визнання резуль-
татів навчання, що ґрунтуються на 
компетентнісному підході. Вона спря-
мована на незалежне присудження 
кваліфікацій різних типів, набутих 
через різні форми освіти та навчання 
(формальна й неформальна освіта, 
самостійне (спонтанне, інформаль-
не) навчання) у чіткому, прозорому 
та підтверджуваному процесі оціню-
вання наявних знань, умінь, навичок, 
здатності застосовувати їх на прак-
тиці, як того вимагають  професійні 
стандарти, розроблені представни-
ками ринку праці. Значну увагу біль-
шість країн (США, країни – члени ЄС, 

УДК37.014.5

С. МЕЛЬНИК
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держави Південно-Східної Азії, Ав-
стралія та ін.) приділяють запрова-
дженню ранньої профорієнтаційної 
роботи з дітьми, професійній адап-
тації, реабілітації та відбору дорос-
лого населення, формуванню мережі 
корпоративних навчальних закладів 
(інтеграція процесів виробництва, 
навчання та наукових досліджень в 
єдине господарське угрупування), 
укрупненню професійних профілів 
для підвищення мобільності робочої 
сили на ринку праці (запровадження 
професій широкого профілю), ство-
ренню мережі державних і недержав-
них незалежних центрів з оцінюван-
ня (визнання) професійних кваліфі-
кацій за межами навчальних закладів 
тощо.

Україна, хоч і залучена до біль-
шості з цих світових інноваційних 
брендів у сфері підготовки кадрів, 
за весь період незалежності так і не 
змогла створити ефективного ме-
ханізму регулювання відповідного 
спрямування. З одного боку, колиш-
ня радянська планова модель під-
готовки кадрів або зруйнована, або 
функціонує частково, а з другого – 
нового дієвого регулятора на ринку 
освітніх послуг та ринку праці так і 
не створено. 

Слід зазначити й той факт, що за 
останні п’ять років в Україні (через 
низку об’єктивних та суб’єктивних 
причин) не проводилося системних 
наукових досліджень відповідного 
спрямування.

Саме це й визначає ключову про-
блему та завдання дослідження в цій 
царині – розроблення моделі ефек-
тивного механізму забезпечення 
якісної підготовки, оцінювання (ви-
знання) та застосування на практиці 
професійних кваліфікацій в Україні.

Аналіз автором офіційно доступ-
них оцінок заінтересованими сторо-
нами (стейкхолдерами) стану форму-
вання якості робочої сили в Україні 
за останнє десятиріччя свідчить про 
те, що вітчизняна система підготовки 
кадрів менше ніж на третину виконує 
свої ключові завдання, серед яких:

– забезпечення економіки країни 
кваліфікованими кадрами відповідно 
до потреб ринку праці;

– збалансування попиту й пропо-
зиції робочої сили на ринку праці з 
урахуванням пріоритетних напрямів 
розвитку економіки;

– забезпечення працевлаштуван-
ня випускників, їхнього професійно-
го та кар’єрного зростання;

– поглиблення соціального парт-
нерства між навчальними заклада-
ми та роботодавцями шляхом їхньої 
участі у підготовці, перепідготовці, 
підвищенні кваліфікації фахівців та 
розвитку університетської науки; 

– оновлення змісту, запроваджен-
ня новітніх форм професійно-прак-
тичної підготовки учнів і студентів та 
зміцнення навчально-матеріальної 
бази навчальних закладів.

До причин зазначеного стану з 
підготовкою кадрів у країні належать 
такі:

– Роботодавці часто вимушені ви-
трачати додаткові кошти на «донав-
чання» більшості випускників на-
вчальних закладів через відсутність 
у них професійних умінь та навичок. 
Це свідчить про те, що в Україні сфор-
мувався ринок дипломів (наявність 
документа, який підтверджує набут-
тя знань та закінчення навчального 
закладу), а не ринок кваліфікацій (до-
кумент, що підтверджує компетент-
ність (здатність) його одержувача ре-
алізовувати на практиці свої профе-
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сійні знання, уміння та навички, які 
об’єктивно оцінені на відповідність 
вимогам професійних стандартів до 
його (документа) визнання).

– У таких видах економічної ді-
яльності як торгівля, ремонт авто-
мобілів і побутової техніки, ресто-
ранний бізнес та діяльність закладів 
швидкого харчування, операції з не-
рухомістю, фінансова та банківська 
діяльність тощо, більш як 70 % ро-
бочих місць, що не потребують на-
явності вищої освіти, заповнені саме 
випускниками університетів. Го-
ловною проблемою є те, що левова 
частка таких бакалаврів та магістрів 
навчалася за кошти державного бю-
джету. Це свідчить про низьку ефек-
тивність і недосконалість чинного 
механізму державного замовлення 
на підготовку кадрів.

– Вітчизняна робоча сила швидко 
старіє. На багатьох підприємствах, у 
організаціях та установах, насампе-
ред бюджетної сфери, середній вік 
працівників стрімко наближається 
до пенсійного. Рівноцінно замінити 
тих, хто вийде на пенсію, у теперіш-
ніх умовах (порівняно низька заро-
бітна плата) вкрай проблематично.

– Висококваліфіковані працівни-
ки, котрі за певних обставин змушені 
самостійно займатися пошуком ро-
боти, передусім дрібною торгівлею, 
до робочих місць на виробництві не 
повертаються і, найімовірніше, так 
і не повернуться. На сьогодні з цією 
проблемою стикнулися підприєм-
ства оборонно-промислового комп-
лексу та проектно-конструкторські 
центри, які, маючи в умовах воєнної 
агресії фінансово-матеріальні ресур-
си, відчувають гострий дефіцит ін-
женерно-конструкторських кадрів 
та висококваліфікованих робітників 

(фрезерувальники, зварники, опера-
тори промислових роботів тощо).

– За кордон продовжує виїжджати 
працювати велика кількість співві-
тчизників. Це, як правило, найкраща 
українська робоча сила, оскільки за-
рубіжний роботодавець потребує мо-
лодих, здорових та часто висококва-
ліфікованих працівників. Масштаб 
цієї проблеми укрупнюється в кон-
тексті вжитих (задекларованих) за-
ходів щодо стимулювання окремими 
сусідніми державами (Польща, Чехія, 
Угорщина та Словаччина) мотива-
ції до переїзду до них вітчизняного 
працездатного населення у працез-
датному віці, орієнтовно в обсязі 4– 
5 млн осіб за п’ятирічний період. 
Сформувалася також тенденція «пе-
реманювання» українських абітурі-
єнтів до вищих навчальних закладів 
Польщі, Угорщини, професійно-тех-
нічних закладів Білорусі тощо.

– За останні роки суттєво змен-
шилася кількість навчальних закла-
дів професійно-технічної освіти та 
чисельність учнів у них. Прорахунки 
системи професійної освіти, недо-
статньо адаптованої до перспектив-
них потреб економіки, призвели до 
того, що більшість молоді має низьку 
конкурентоспроможність на ринку 
праці через брак професійних знань, 
відсутність необхідної кваліфікації та 
трудових навичок. Обсяги та профе-
сійно-кваліфікаційна структура під-
готовки робітничих кадрів у системі 
професійно-технічних навчальних 
закладів значною мірою не відпові-
дають потребам роботодавців.

– У країні практично згорнуто си-
стему профорієнтації учнів загаль-
ноосвітніх шкіл, насамперед на ро-
бітничі професії. Сьогодні головним 
чинником для молоді під час вибору 
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майбутньої професії є її престиж-
ність. Унаслідок орієнтації великих 
прошарків молоді на модні, звучні та 
емоційно привабливі назви професій 
та фахів, на здобуття вищої освіти, 
престиж робітничих професій зни-
зився настільки, що виникають сут-
тєві проблеми з набором учнів до на-
вчальних закладів ПТО. Така ситуація 
ще більше загостриться в найближчі 
два–три роки.

– Підготовка робітничих кадрів 
на виробництві, за незначним ви-
нятком, фактично відірвана від фор-
мальної освіти. У цьому контексті 
роботодавці й провайдери освітніх 
послуг, передусім через законодавчі 
перепони, не виступають як рівно-
цінні партнери та однодумці. Додат-
кові напрями підготовки кадрів че-
рез навчання незайнятого населення 
на базі 10 навчальних центрів Дер-
жавної служби зайнятості та навчан-
ня у більш як одній тисячі навчаль-
но-виробничих комбінатів (центрів, 
комплексів тощо)  є альтернативним 
та конкурентним середовищем для 
навчальних закладів формальної 
освіти. Водночас на сьогодні вони так 
і не визнані рівноцінними «гравцями 
на полі» ринку освітніх послуг.

Значна провина за негаразди з 
формуванням трудового потенціалу 
лягає на виконавчу та законодавчу 
гілки влади, соціальних партнерів 
національного рівня тощо, бездіяль-
ність яких чи недостатня увага до по-
рушеного питання спричинили такі 
проблеми:

1. В Україні так і не розроблено 
стратегії розвитку на найближчі 
15–20 років, чітко не визначено прі-
оритети в регіонально-галузевому, 
професійному та функціональному 
контексті. Це не дає змоги планувати 

траєкторії навчання, формувати про-
форієнтаційну діяльність, прогнозу-
вати розвиток ринків освітніх послуг, 
праці та кваліфікацій навіть на серед-
ньострокову перспективу.

2. За період незалежності краї-
ни набули розвитку «масовізація» 
та «комерціалізація» вищої освіти. 
Це призвело до формування «ринку 
дипломів», згортання прикладних 
напрямів підготовки та сегментів 
освіти (професійно-технічної та се-
редньої спеціальної (технікуми, ко-
леджі), зниження у 5–7 разів рівня 
працевлаштування за отриманим 
фахом, тотального охоплення молоді 
України вищою освітою (за станом на 
2012 р. частка студентів у загальній 
чисельності населення п’ятирічної 
вікової групи, яка продовжує навчан-
ня після школи, становила 79,2 %, що 
на 13 в.п. більше, ніж у середньому по 
ЄС), зростання співвідношення чи-
сельності студентів і учнів закладів 
ПТО з 2,5 раза у 1900/1991 навч. р. до 
5,2 раза у 2013/2014 навч. р. 

3. Відбувається неефективне ви-
користання коштів, що виділяються 
державою на освіту, через недоскона-
лість механізму їх перерозподілу та 
управління видатками. Так, на вищу 
освіту останніми роками щорічно ви-
ділялося близько 2 % ВВП, що є дуже 
високим показником порівняно з усі-
ма країнами ЄС (окрім Данії, де цей 
показник у 2010 р. дорівнював 2,4 %).

4. Продовжується тенденція роз-
балансованості обсягів і напрямів 
підготовки кадрів у професійному 
розрізі з потребою в них, яка фор-
мується на національному та регіо-
нальних ринках праці. Так, у 2013 р. 
на офіційному ринку праці з 47,5 тис. 
вільних робочих місць (вакантних 
посад) 17,8 тис. вакансій (37,5 % від 
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загалу) потребували наявності ви-
щої освіти, тоді як серед зареєстро-
ваних безробітних вищу освіту мали 
42,5 %. Частка безробітних випускни-
ків навчальних закладів у загальній 
чисельності безробітних у 2012 р. 
становила 18,3 %. Серед них на ви-
пускників ВНЗ припадало 63,7 %, а 
учнів закладів ПТО –36,3 % відповід-
но. Через півроку після прийняття на 
роботу за спеціальністю випускників 
закладів ПТО рівень працевлашту-
вання знижувався з 82 до 62–74 %, а 
через три роки працювали за отри-
маною професією (фахом) не більше 
30 % випускників.

5. Наявна система державного за-
мовлення на підготовку кадрів має 
здебільшого формальний, корпора-
тивно-відомчий, соціально орієнто-
ваний, а не економічний (з позиції 
закупівель освітніх послуг) характер. 
Прийняття в листопаді 2012 р. Зако-
ну України «Про формування й роз-
міщення державного замовлення на 
підготовку фахівців, наукових, науко-
во-педагогічних і робітничих кадрів, 
підвищення кваліфікації й перепідго-
товку кадрів» не дало змоги створити 
чіткий, прозорий, доступний для ши-
рокого кола стейкхолдерів механізм 
формування, розміщення та розподі-
лу підготовлених за державний кошт 
кадрів, відповідальності провайдерів 
освітніх послуг за якісне виконання 
своїх зобов’язань, а замовників ка-
дрів – за їхнє працевлаштування та/
або кар’єрне зростання.

6. Спостерігаються повільне ста-
новлення в Україні гнучких форм під-
готовки кадрів за програмами вищої 
освіти, застарілість поширених у кра-
їні форм післядипломної освіти, що 
полягає в їхній невідповідності вимо-
гам сьогодення.

Як приклад можна розглянути 
систему післядипломної педагогіч-
ної освіти. Мережа її інституцій пе-
рейшла в спадщину від СРСР і скла-
дається з регіональних (обласних) 
інститутів післядипломної педаго-
гічної освіти. Основною їхньою функ-
цією є підвищення (один раз на п’ять 
років) кваліфікації педагогічних пра-
цівників дошкільних, загальноосвіт-
ніх і позашкільних закладів освіти. 
Зрозуміло, без системної реформи 
ця форма післядипломної освіти, як 
і більшість інших, зберігатиме фор-
мальний, вузькопрофільний, замкну-
тий характер.

На стратегічному рівні вітчизняна 
система післядипломної педагогічної 
освіти:

– не забезпечує реалізації потен-
ціалу, закладеного в навчання про-
тягом життя, зокрема неформальної 
освіти й інформального навчання;

– не використовує належним чи-
ном можливостей сучасних дистан-
ційних технологій, не формує націо-
нальної ресурсної бази дистанційних 
курсів, вебінарів, мереж і т. ін.;

– адміністративно прив’язує пе-
дагогів до регіонального інституту, 
викладацького складу, що знижує мо-
тивацію слухачів і їхню регіональну й 
професійно-пізнавальну мобільність;

– орієнтується на теоретизацію 
та методологізацію діяльності педа-
гогів без надання можливості онов-
лювати прикладні заняття, уміння й 
навички;

– не формує масової готовності ви-
кладачів працювати в системі іннова-
ційної й адаптивної освіти [1].

7. Навчальні заклади приділяють 
слабку увагу створенню умов для 
навчання населення впродовж життя 
(далі – НВЖ).
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Причин гальмування НВЖ в Украї-
ні досить багато, найважливіші з них 
такі:

– за останні два десятиріччя ВНЗ 
пристосувалися до масової підготов-
ки кадрів, переважно молоді, що була 
(і залишається) мотивованою на на-
буття «університетських» кваліфіка-
цій здебільшого без орієнтування на 
працевлаштування за фахом;

– навчальні заклади доунівер-
ситетського рівня у зв’язку з еко-
номічними потрясіннями, згортан-
ням великих виробництв (базових 
підприємств), здешевленням ціни 
робочої сили в цілому й викладачів 
технікумів і ПТУ зокрема, переорі-
єнтацією двох третин випускників 
шкіл на престижні в батьківсько-мо-
лодіжному середовищі спеціальності 
ВНЗ, а також дуже легкий доступ до 
одержання дипломів, насамперед за 
комерційною формою навчання, пе-
ребувають у стані стагнації, виробни-
чого «зубожіння» й безперспектив-
ності;

– зміна укладу соціально-трудових 
відносин, послаблення регуляторних 
і наглядових механізмів у сфері праці 
призвели в низці видів економічної 
діяльності й на багатьох підприєм-
ствах малого та середнього бізнесу до 
здешевлення робочої сили, суттєвого 
зниження вимог до її кваліфікації;

– державна політика у сфері під-
готовки кадрів розрахована на ре-
алізацію довгострокових програм 
підготовки з вагомим фундаменталь-
ним компонентом, що не збігається з 
вимогами ринку праці, роботодавців 
і всієї економіки, які орієнтовані на 
різноманітну короткострокову під-
готовку, у тому числі за окремими 
(відсутніми) трудовими функціями 
(частковими кваліфікаціями);

– низький рівень доходів широких 
верств населення, його істотне зубо-
жіння за останні роки не дають змоги 
працівникам вкладати власні інвес-
тиції в кар’єрне зростання та підви-
щення рівня (відновлення, набуття) 
конкурентоспроможних професійних, 
насамперед часткових, кваліфікацій.

8. Зберігається ситуація з низьким 
рівнем оновлення в країні професій-
но-класифікаційної і професійно-ква-
ліфікаційної стандартизації.

Основними регуляторами (з боку 
сфери праці) системи підготовки ка-
дрів є Національний класифікатор 
України ДК 003 «Класифікатор про-
фесій» (далі – КП) і Довідник квалі-
фікаційних характеристик професій 
працівників (далі – ДКХП) з його га-
лузевими випусками [2; 3].

Головними недоліками КП є те, що 
він:

– містить (із технічних причин) 
майже половину застарілих профе-
сій (з позиції застарілих технологій 
і процесів, які дотепер використову-
ються в Україні);

– донедавна (до моменту набран-
нячинності у 2015 р. нормами нової 
редакції Закону України «Про стан-
дартизацію») в офіційному форматі 
КП визнавався тільки в друкованому 
вигляді (видавництва «Стандарти» й 
«Соцінформ»);

– не має персоніфікованого коду-
вання, англомовних версій у найме-
нуваннях професій;

– «відірваний» від опису класифі-
каційних угруповань і номенклатури 
укрупнених професій (за аналогією 
Міжнародної стандартної класифіка-
ції занять– МСКЗ)[4];

– не відокремлює професії від по-
дібних робіт (професійних наймену-
вань робіт), що входять до них;
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– номенклатура КП, незважаючи 
на проведену за попередні п’ять ро-
ків роботу, остаточно не уніфікова-
на. Підлягає укрупненню (інтеграції) 
близько третини позицій КП, пере-
важно серед робітничих професій.

9. Застарілість розробки професій-
них (кваліфікаційні характеристики) 
та освітніх стандартів.

До прийняття нового Закону Ук-
раїни «Про вищу освіту» (2014 р.) та 
Переліку галузей знань і спеціаль-
ностей, за якими здійснюється під-
готовка здобувачів вищої освіти (по-
станова Кабінету Міністрів України 
від 29.04.2015 № 266), заклади вищої 
освіти здійснювали у багатьох випад-
ках підготовку кадрів, у тому числі 
за державні кошти, за відсутності в 
національних стандартах відповід-
них професій та видів трудової (еко-
номічної) діяльності. Новий Пере-
лік спеціальностей майже в 3,5 раза 
скоротив їх кількість для освітнього 
рівня «магістр». Водночас проблемою 
зниження якості підготовки кадрів 
у цьому випадку є відсутність нових 
освітніх стандартів, орієнтованих на 
професійні кваліфікації та професій-
них стандартів нового типу, на базі 
яких вони розроблюються.

10. Низький рівень залучення за-
інтересованих сторін до реформуван-
ня державної політики у сфері підго-
товки кадрів.

Результати опитування стейкхол-
дерів щодо формування вітчизняної 
кваліфікаційної системи та їхніх про-
позицій відповідного спрямування, 
проведеного автором у червні 2016 р. 
в рамках Проекту Європейського 
фонду освіти «Розробка та запрова-
дження Плану заходів щодо впрова-
дження НРК в Україні на 2016–2020 
роки», вказують, окрім іншого, на 

проблему низького їхнього залучен-
ня до реалізації у країні означеного 
інноваційного напряму [5].

Слід зауважити, що в країні за ос-
танні два роки з’явилися додатко-
ві негативні чинники відповідного 
спрямування (суб’єктивного та об’єк-
тивного характеру), а саме:

а) без глибокої та комплексної 
підготовчої роботи з боку уряду в 
2016 р. було проголошено та частко-
во реалізовано на практиці децентра-
лізацію фінансування та управління 
закладів професійно-технічної освіти 
(далі – ПТО), яка стикнулася з низкою 
проблем, серед яких:

– брак адекватної законодав-
чо-нормативної бази відповідного 
спрямування;

– недофінансування закладів ПТО 
в окремих регіонах, передусім у мі-
стах обласного значення;

– злам наявної вертикалі управ-
ління за відсутності нової;

– ускладнення горизонтальних 
зв’язків між регіонами;

– поява негативних наслідків, на-
приклад: складність отримання про-
фесійної кваліфікації для учня в ін-
шому регіоні; формальність у роботі 
механізму формування регіонально-
го замовлення на підготовку робіт-
ничих кадрів та брак відповідально-
сті місцевих органів влади за фінан-
сування та управління підпорядкова-
ними їм закладами ПТО;

б) запровадження на практиці, 
починаючи з 1 вересня 2014 р., норм 
та положень нового Закону України 
«Про вищу освіту», що призвело, крім 
багатьох позитивних змін, до виник-
неннядодаткових труднощів із підго-
товкою кадрів:

– заклади вищої освіти І та ІІ рів-
нів акредитації (технікуми, коледжі 
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тощо) втрачають належність до ви-
щої освіти. Запроваджена процеду-
ра їх «повернення» до вищої школи 
досить складна, тому більшість із 
них стикається з проблемою пошу-
ку оптимального «місця під освітнім 
сонцем». Така невизначеність спри-
чиняє в багатьох випадках втрату 
абітурієнтів, перспектив матеріаль-
но-технічного і кадрового розвитку. 
Ця ситуація погіршує стан справ у 
країні з підготовкою для роботодав-
ців техніків, технологів та інших мо-
лодших спеціалістів;

– у п. 3 ст. 7 «Документи про вищу 
освіту (наукові ступені)» зазнача-
ється, що назва професійних ква-
ліфікацій виписується в дипломах 
лише в певних випадках. Цей вкрай 
академічний підхід суттєво усклад-
нює процес працевлаштування та 
професійної ідентифікації випус-
кників університетів. Знаковим є те, 
що в країні практично немає мережі 
центрів із незалежного оцінювання 
(визнання) професійних кваліфі-
кацій (за винятком діючих центрів 
оцінювання професійних кваліфі-
кацій за регульованими професіями 
(близько 150 професій, наприклад, 
аудитор, фахівець з неруйнівного 
контролю, архітектор тощо), які 
могли би (повинні) взяти на себе 
роль оцінювачів; 

– у пп. 6 п. 3 ст. 10 «Стандарти ви-
щої освіти» зазначається, що вимога-
ми до освітньої програми, крім інших, 
є вимоги, виписані у професійних 
стандартах (у разі їх наявності). Про-
блемою в цій ситуації є те, що в Укра-
їні на національному рівні не затвер-
джено жодного професійного стан-
дарту, тобто стандарти вищої освіти 
чітко не орієнтуються на професійні 
кваліфікації;

в) втрата Україною частини інф-
раструктури, трудового потенціалу, 
інших ресурсів для підготовки ка-
дрів через збройну агресію РФ на 
Донбасі та анексію нею АР Крим. Об-
сяг негативного впливу цього нового 
чинника вкрай складно оцінити, але 
однозначним є те, що він колосаль-
ний. Орієнтовні втрати становлять 
близько 20 % економічного потен-
ціалу країни, на непідконтрольних 
територіях залишилися «функціону-
вати» 53 заклади ПТО Донецької та 
60 – Луганської областей, десятки 
університетів та технікумів. Краї-
ною-агресором вивезено обладнан-
ня з 40 провідних у минулому під-
приємств машинобудування. При-
зупинили діяльність понад 120 на-
вчально-виробничих комбінатів, 45 
наукових та проектно-конструктор-
ських установ. Вищі навчальні закла-
ди та наукові установи, переміщені 
на територію України (близько 30), 
через низький рівень фінансової під-
тримки з боку держави та слабке ма-
теріально-технічне сприяння з боку 
місцевих органів влади потерпають 
від багатьох проблем. Найбільших 
втрат на Донбасі зазнала вітчизняна 
система підготовки робітничих ка-
дрів, у тому числі на виробництві, у 
таких видах економічної діяльності, 
як вугільна промисловість, металур-
гія, теплоенергетика та промисло-
вість будівельних матеріалів.

Останнім часом влада докладає 
зусиль щодо підвищення якості під-
готовки кадрів. Верховною Радою 
Ук раїни прийнято 5 вересня 2017 р. 
Закон України «Про освіту». Форму-
ється нормативна база відповідного 
спрямування. Ключову роль тут ві-
діграє МОН України, за участю якого 
розроблено та запроваджено уря-



“Освітня аналітика України” • 2017 • № 1 (1)

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

102

дом (розпорядження від 14.12.2016 
№ 1077-р) План заходів щодо за-
провадження Національної рамки 
кваліфікацій (НРК) на 2016–2020 
роки, Про відновлення роботи Міжві-
домчої робочої групи з розробки та 
впровадження НРК (постанова від 
21.06.2017 № 440) тощо.

Міжнародні експерти та донори 
докладають чи не найбільше зусиль 
до того, щоб в Україні сформувалася 
нова модель планування, підготовки, 
оцінювання та використання кадрів 
з підтвердженими (визнаними) про-
фесійними кваліфікаціями. Напри-
клад, Європейським фондом освіти 
за останні п’ять років проведено в 
Україні 8 соціолого-аналітичних до-
сліджень, 13 практичних семінарів, 
передано профільним центральним 
органам виконавчої влади (ЦОВВ) та 
вітчизняним експертам більш як 270 
інформаційних матеріалів, передусім 
стосовно досвіду та напрацювань в 
інших країнах.

Незважаючи на великий обсяг ро-
боти з реформування системи підго-
товки кадрів в Україні, її (роботи) ре-
зультативність є вкрай низькою.

Головними недоліками цієї рефор-
маторської політики є те, що:

– на державному рівні так і не ви-
значено модель механізму забезпе-
чення якісної підготовки кадрів. Фак-
тично всі заходи стейкхолдери цієї 
політики реалізовують наосліп шля-
хом «спроб та помилок»;

– відсутні системність і комплек-
сність дій уряду, профільних ЦОВВ, 
соціальних партнерів національного 
рівня;

– владі так і не вдалося залучити 
до цієї роботи таких важливих грав-
ців, як об’єднання профспілок, тор-
гово-промислові палати, професійні 

асоціації та інші профільні громад-
ські об’єднання; 

– існує прихований конфлікт інте-
ресів в отриманні можливості реалі-
зовувати державну політику за окре-
мими профільними сегментами (роз-
роблення професійних стандартів, 
незалежне оцінювання професійних 
кваліфікацій) з боку окремих об’єд-
нань організацій роботодавців. Вони 
також чинять опір залученню до цієї 
роботи професійних асоціацій;

– спостерігається невідповідність 
окремих норм та положень законо-
давчих актів певного спрямування, 
насамперед між освітнім і трудовим 
законодавством;

– окремі ЦОВВ, зокрема фіскальні 
органи, не вбачають можливості до-
даткового фінансування (перерозпо-
ділу наявного) цього інноваційного 
реформаторського заходу.

Загальносвітовим трендом сьо-
годні є те, що близько 150 країн, які 
реформують свої системи підготовки 
кадрів через створення НРК, адапто-
ваних до Європейської рамки квалі-
фікацій (ЄРК), виходять із того, що 
НРК і Національні системи кваліфіка-
цій (НСК):

– є найкращими інструментами 
НВЖ з отриманням професійних ква-
ліфікацій міжнародного рівня, що дає 
змогу їхнім одержувачам активно 
долучатися до міжнародного поділу 
праці;

– підтримують найкращий баланс 
між попитом і пропозицією навичок, 
підвищують, таким чином, ефектив-
ність системи освіти, зокрема скоро-
чуючи неадекватно тривалі періоди 
навчання;

– виступають украй важливим ін-
струментом супроводження децен-
тралізації системи підготовки кадрів, 
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забезпечуючи рівні можливості для 
громадян;

– вигідні для більшості стейкхол-
дерів та забезпечують економію ви-
трат держави, роботодавця та/або 
одержувача освітніх послуг;

– істотно знижують ризики, по-
хибки при плануванні, підготовці та 
використанні кадрів.

Виходячи з міжнародного і зару-
біжного досвіду, існує три основних 
варіанти вирішення поставленої про-
блеми:

1. Трансформаційний підхід. За 
нього система підготовки кадрів по-
ступово підлаштовується під зміни, 
що відбуваються в економіці та на 
ринку праці. Ухвалюються законо-
давчі та нормативні акти регулятор-
ного характеру, які через відсутність 
фінансування та бюрократичну тяга-
нину не реалізовуються на практиці. 
Держава не залучає через фінансо-
во-матеріальні стимули широкі про-
шарки стейкхолдерів. уряд і ЦОВВ 
вживають заходи відповідного спря-
мування безсистемно та у відриві від 
цілеспрямованої інноваційної полі-
тики. Такий підхід украй тривалий, 
малоефективний і збитковий для 
економіки унаслідок нераціональ-
ного та відірваного від реалій вико-
ристання ресурсів заінтересованих 
сторін. Його ознаки великою мірою 
характерні для перетворень, що від-
буваються в Україні.

2. Модернізаційний підхід. Він 
передбачає системне перетворення 
сфери підготовки кадрів згідно з чіт-
ко визначеною моделлю, як правило, 
наближеною до Європейських систем 
і рамки кваліфікацій. Застосовується 
деталізований план реалізації обра-
ної стратегії з визначенням етапів, 
виконавців та обсягів законодавчо-

го, інституціонального, фінансового, 
методично-інформаційного й кадро-
вого забезпечення заходів. Частково 
такого підходу дотримуються пред-
ставники МОН України, які обмежені 
в ресурсах та повноваженнях.

3. Реформаційний підхід. За тако-
го підходу в максимальному обсязі 
«імпортується» найбільш вдала мо-
дель функціонування ринку кваліфі-
кацій з його численними складови-
ми. Прихильниками такого підходу в 
Україні є окремі представники об’єд-
нань роботодавців національного 
рівня.

Пропонований авторський підхід 
полягає в тому, що він передбачає: 

– максимальне врахування напра-
цювань і наявних регуляторів у сфері 
підготовки кадрів в Україні;

– перерозподіл окремих функцій 
та частки обсягів фінансування, які 
витрачаються окремими ЦОВВ, під-
порядкованими ним закладами та 
установами, НАН України і галузеви-
ми академіями наук до єдиного ко-
ординаційного органу управління;

– формування інституціонально-
го забезпечення нової інноваційної 
моделі механізму регулювання підго-
товки кадрів за принципом громад-
сько-приватно-державного партнер-
ства, тобто залучення всіх наявних 
ресурсів заінтересованих сторін та 
якомога більше їх охоплення;

– максимально можливе запози-
чення зарубіжних (міжнародних) під-
ходів та аналогів за умови, що вони 
кращі вітчизняних;

– зняття законодавчо-норматив-
них бар’єрів, які перешкоджають ви-
знавати за єдиними підходами про-
фесійні кваліфікації, набуті через 
формальну й неформальну освіту та 
інформальне навчання.
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Саме ці характеристики запропо-
нованого підходу визначають його 
перевагу над трьома альтернативни-
ми варіантами політики.

Функціональний розподіл повно-
важень і взаємодія між елементами 
механізму можна охарактеризувати 
таким чином:

1. Національне агентство з квалі-
фікацій (НАК). Створюється на пред-
ставницькій основі з представників 
ЦОВВ, всеукраїнських об’єднань ро-
ботодавців та профспілок, всеукраїн-
ських професійних асоціацій. Фінан-
сується ними на пропорційній основі. 
Реалізує функції:

– ведення реєстру професійних 
кваліфікацій;

– узагальнення потреби у профе-
сійних кваліфікаціях в національно-
му, галузевому, регіональному та ві-
домчому розрізах;

– ліцензування діяльності квалі-
фікаційних центрів за встановленою 
урядом процедурою;

– акредитації діяльності галузевих 
(професійних) рад з кваліфікацій за 
встановленою урядом процедурою;

– супроводження КП та погоджен-
ня галузевих випусків ДКХП;

– організації конкурсу (тендеру) 
на розміщення державного замов-
лення на підготовку кадрів за регу-
льованими професіями, розроблення 
та оновлення їх переліку тощо.

2. Галузеві (професійні) ради з 
професійних кваліфікацій. Форму-
ються за галузевою (відомчою, про-
фесійною ознакою) на пропорцій-
них засадах представниками ЦОВВ, 
місцевих органів влади, галузевих 
об’єднань роботодавців та профспі-
лок, професійних асоціацій, великих 
підприємств, профільних наукових 
установ і навчальних закладів тощо. 

Фінансуються стейкхолдерами на 
пропорційній основі.

Виконують такі функції:
– розроблення, погодження та за-

твердження професійних стандартів 
на компетентнісній основі відповід-
но до процедури, встановленої Кабі-
нетом Міністрів України;

– вивчення потреби у професійних 
кваліфікаціях для відповідного галу-
зевого (професійного) сегмента;

– формування галузевого (відом-
чого, регіонального) замовлення на 
підготовку кадрів у професійно-ква-
ліфікаційному розрізі;

– участь у розробленні стандартів 
оцінювання професійних кваліфі-
кацій.

3. Кваліфікаційні центри (центри 
з незалежного оцінювання профе-
сійних кваліфікацій). Створюються 
суб’єктами господарювання, котрі 
відповідають критеріям та умовам лі-
цензування кваліфікаційних центрів, 
у тому числі навчальними закладами. 
Фінансуються за рахунок оплати по-
слуг одержувачами професійних ква-
ліфікацій. Реалізують функції:

– проведення незалежного оціню-
вання (визнання) професійних квалі-
фікацій;

– розроблення та погодження в га-
лузевих (професійних) радах із квалі-
фікацій стандартів оцінювання;

– підготовки оцінювачів професій-
них кваліфікацій відповідного спря-
мування.

Реалізація зазначених та інших 
більш деталізованих заходів до 
2020 р. дасть змогу:

– виконати відповідні зобов’язан-
ня перед ЄС, визначені в Угоді про 
асоціацію між Україною та ЄС;

– суттєво збільшити приплив пря-
мих зарубіжних інвестицій шляхом 
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запровадження практики визнання 
міжнародних (зарубіжних) кваліфіка-
цій та створення в Україні автентич-
них кваліфікацій, цікавих потенцій-
ним інвесторам;

– зекономити кошти державного 
бюджету через оптимізацію витрат 
на підготовку кадрів за допомогою 
сегментації (виключно за регульова-
ними професіями) держзамовлення, 
конкурсного (тендерного) розподілу 
коштів через єдиного розпорядника 
(НАК) замість їх неефективного роз-
порошеного за багатьма бюджетни-
ми програмами використання; пере-
давання окремих навчальних закла-
дів на баланс недержавних корпора-
тивних утворень;

– підвищити рівень якості освіти, 
насамперед через зовнішнє незалеж-
не оцінювання одержувачів профе-
сійних кваліфікацій; запровадження 
конкурсних (тендерних) змагань 
провайдерів освітніх послуг за дер-
жавне замовлення на підготовку ка-
дрів за регульованими професіями; 
створення конкурентного середови-
ща в системі підготовки кадрів через 
визнання рівними повних та частко-
вих кваліфікацій, набутих формаль-
ним, неформальним чи інформаль-
ним шляхом;

– залучити до освітньої діяльності 
значні фінансові, кадрові, інтелек-
туальні та матеріально-технічні ре-

сурси роботодавців, їхніх об’єднань, 
професійних асоціацій, міжнародних 
організацій та донорів, інших стей-
кхолдерів;

– підвищити рівень регіональної 
(міжвідомчої) мобільності громадян 
як в Україні, так і за її межами шляхом 
визнання їхніх кваліфікацій як між-
народних;

– підвищити рівень продуктивнос-
ті праці за рахунок зростання якості 
освіти та отримання працівниками 
(наявними чи потенційними) через 
новостворену мережу кваліфіка-
ційних центрів незалежно визнаної 
професійної кваліфікації, що підтвер-
джуватиме їхню здатність у повному 
обсязі та за визначеними якісними 
параметрами реалізовувати набуті 
знання, уміння та навички на прак-
тиці, як того вимагають професійні 
стандарти нового типу;

– оптимізувати  ринок освітніх 
послуг шляхом упорядкування стан-
дартів освіти (освітніх програм), пе-
реліків спеціальностей, термінів та 
змісту навчання тощо.

Моніторинг проведеної роботи 
вже закладено зобов’язаннями Украї-
ни перед ЄС стосовно проведення із 
залученням профільних міжнарод-
них експертів самосертифікації НРК 
на її відповідність ЄРК та Рамці ква-
ліфікацій Європейського простору 
вищої освіти.
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KEY APPROACHES TO REFORMING THE PERSONNEL TRAINING 
IN UKRAINE

Summary: In the offered material for the first time in national practice there are 
considered approaches concerning formation of the new model of the mechanism of 
achievement of qualitative training of personnel on the basis of wide involvement of all 
stakeholders in the process; creation of the National Qualification Agency, a network 
of centres of independent assessment of professional qualifications independent 
assessment (recognition), sectoral (professional) councils on qualifications; 
Redistribution (integration into one program resource) of available budget funds for 
training in the direction of their effective using in conditions of transparent interaction 
of the educational services market and the  labour market, attraction of direct 
investments (other non-state sources of financing) of domestic, foreign and 
international stakeholders. There are analysed main factors that led to the development 
of negative trends in the field of personnel training; causes and consequences of 
insufficient attention of the authorities, social partners of the national level to this 
education field; prime achievements of key stakeholders during educational reform; 
world’s leading innovation brands, aimed at training system modernizing; 3 options 
for training system reforming (transformation, modernization and reformation). 10 
key trends of vocational and higher education development, perspectives of personnel 
training within production, including through the dual system of training. The author’s 
model of the mechanism of professional qualifications regulation in the country is 
proposed. Main elements of the institutional structure are identified and include the 
National Agency for Professional Qualifications, field (professional) boards on 
professional qualifications, qualification centres (centres of professional qualifications 
independent assessment), certified developers of professional and educational 
standards, appraisers of professional qualifications, etc. The key proposals to central 
executive authorities on the introduction of a new model in practice are provided. 

Key words: stakeholders, balance of training for the labour market needs, 
national qualifications framework, independent assessment of professional 
qualifications, personnel training field.
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Система професійно-технічної 
освіти (ПТО) України на сьогодні ви-
явилась неспроможною відповідати 
викликам сучасного економічного 
середовища, яке формують проце-
си глобалізації. Наслідок прикрого 
відставання  – неврегульованість 
попиту та пропозиції робочої сили в 
Україні. Дослідження вчених та між-
народних експертів доводять, що 
наразі мережі професійно-технічної 
освіти є неефективними, відірвани-
ми від потреб економіки регіонів у 
контексті як її демографічних про-
блем, так і потреб ринку праці [1, 
с. 47].

Система ПТО України складається 
з професійно-технічних навчальних 
закладів (ПТНЗ) незалежно від форм 
власності та підпорядкування, що 
провадять діяльність у галузі ПТО, 
інших підприємств, установ, органі-

зацій та органів управління ними, 
котрі здійснюють або забезпечують 
підготовку кваліфікованих робіт-
ників [2]. Складником системи ПТО 
також є професійне навчання робіт-
ничих кадрів безпосередньо на ви-
робництві. Підготовка кадрів у ПТНЗ 
здійснюється за 400 робітничими 
професіями.

Починаючи з 2000 р., внаслідок 
широких євроінтеграційних процесів 
відбувалось реформування системи 
ПТО, оновлювалось її законодавче та 
нормативне забезпечення (доклад-
ний перелік чинної нормативно-пра-
вової бази, що регулює діяльність 
ПТО, наведено на сайті Міністерства 
освіти і науки (МОН) України), бага-
то уваги приділялось формуванню 
інформаційного забезпечення систе-
ми ПТО як основного підґрунтя для 
прийняття управлінських рішень та 

УДК 004:005.922:377(477)

М. ЛЄСНІКОВА

АНАЛІЗ ІСНУЮЧОГО ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 
В УКРАЇНІ, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

Анотація. У статті розглянуто існуюче інформаційно-аналітичне забез-
печення системи професійно-технічної освіти (ПТО) в Україні, проаналізовано 
статистичну звітність у професійно-технічній освіті ПТО (ПТО), охаракте-
ризовано теперішню ситуацію в системі ПТО, показано актуальність запро-
вадження широкого кола статистичних показників, насамперед відомостей 
про стан ринку праці. Окреслено шляхи удосконалення існуючої статистичної 
звітності у ПТО.

Ключові слова: Система професійно-технічної освіти, статистика про-
фесійно-технічної освіти, проект Твіннінг, Туринський процес, роботодавці, 
сателітний рахунок освіти, інформаційно-аналітичне забезпечення системи 
професійно-технічної освіти в Україні.

 Рис. 1. Літ. 10.
 JEL classification: I22, I28.
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формування ефективної системи мо-
ніторингу якості освіти.

Питанням інформаційного забез-
печення системи ПТО в Україні при-
свячено праці М. Вайнтрауб, Н. Ве-
личко, Т. Волкова, І. Бабині, Л. Грине-
вич, Л. Сергеєва [3–7].

Учені доводять, що розроблен-
ня інформаційного забезпечення  – 
необхідне та актуальне завдання 
якісного управління системою ПТО. 
Так, окремі автори зазначають, що в 
управлінні ПТО постановка пробле-
ми розроблення та вдосконалення 
інформаційно-комунікаційних тех-
нологій (ІКТ), підвищення їхньої 
економічності, ефективності стає не-
обхідною внаслідок безпосередньо-
го зв’язку розвитку цих технологій з 
важливою функцією управління  – її 
інформаційно-аналітичним забезпе-
ченням [5, с. 4]. Вчені вказують, що в 
управлінні ПТО постановка проблеми 
проектування нових моделей управ-
ління на основі ІКТ актуалізується 
через упровадження електронної ін-
формаційно-аналітичної системи для 
здійснення моніторингу основних 
показників інноваційного розвитку 
як бази для визначення й підтриман-
ня високого рівня її конкурентоспро-
можності в регіоні [4, с. 5].

З огляду на це метою статті є ана-
ліз інформаційно-аналітичного за-
безпечення системи ПТО в Україні, 
його проблеми та шляхи вдоскона-
лення.

На думку автора, під інформацій-
но-аналітичним забезпеченням сис-
теми ПТО слід розуміти сукупність 
форм статистичного спостереження 
(включаючи процеси отримання, пе-
реробки, використання та зберіган-
ня), нормативної бази та реалізова-
них рішень щодо обсягів, розміщення 

та форм існування інформації, яка ви-
користовується в системі ПТО.

З 2002 р. в рамках взаємодії з Єв-
ропейським фондом освіти було за-
початковано «Копенгагенський про-
цес», основні принципи якого ґрун-
тувалися на забезпеченні якості про-
фесійної освіти і навчання, зростанні 
якості професійної освіти, підви-
щенні її статусу серед молоді, роз-
витку мобільності учнів, приведенні 
стандартів освіти у відповідність із 
запитами ринку праці. Основним ре-
зультатом цього процесу було ство-
рення Класифікатора професій ДК 
003:2010.

Із січня 2013 р. розпочато реаліза-
цію проекту Твіннінг «Модернізація 
законодавчих стандартів та принци-
пів освіти і навчання у відповідності 
до політики Європейського Союзу 
щодо навчання впродовж життя» [8]. 
Загальною метою проекту визначе-
но сприяння реформуванню системи 
освіти відповідно до Європейської 
політики навчання впродовж життя, 
а безпосередньо сам проект спрямо-
ваний на ефективне застосування 
Національної рамки кваліфікацій 
(НРК) і розвиток елементів забезпе-
чення якості з метою гарантування 
найвищої якості в галузі ПТО та нав-
чання за європейськими стандарта-
ми. У межах проекту Твіннінг прове-
дено детальний аналіз українського 
законодавства щодо діяльності сис-
теми ПТО та розроблено рекоменда-
ції для його вдосконалення на основі 
політики та досвіду ЄС щодо нав-
чання впродовж життя, рекоменда-
ції для впровадження НРК, систему 
критеріїв забезпечення якості ПТО. 
До речі, критерії системи рейтинго-
вого оцінювання діяльності ПТНЗ 
було закріплено наказом Міністер-
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ства освіти і науки України «Про за-
твердження критеріїв системи рей-
тингового оцінювання діяльності 
професійно-технічних навчальних 
закладів» від 22.11.2011 № 1336, та 
наказом управління професійно-тех-
нічної освіти МОН від 10.01.2012 
№ 07 затверджено Методичні реко-
мендації щодо рейтингового оціню-
вання діяльності професійно-тех-
нічних навчальних закладів. Метою 
розроблення цих рекомендацій було 
стимулювання підвищення якості 
ПТО та проведення моніторингу й 
визначення оптимальних характе-
ристик діяльності як ПТНЗ зокрема, 
так і системи професійно-технічної 
освіти України в цілому. Слід заува-
жити, що у процесі дослідження ав-
тору не вдалося виявити конкретної 
інформації про результати впрова-
дження названої методики у прак-
тику.

З метою формування інтерактив-
ної інформаційної бази в галузі ПТО, 
висвітлення її діяльності в цілому, а 
також окремих навчальних закладів 
та установ у 2008 р. створено веб-пор-
тал професійно-технічної освіти 
України (http://proftekhosvita.org.
ua). Цей веб-портал призначений для 
оперативного обміну інформацією 
між департаментом професійно-тех-
нічної освіти, управліннями освіти і 
науки обласних (міських) державних 
адміністрацій, ПТНЗ. У листі МОН від 
19.01.2009 № 1/9-30 зазначалось, що 
моніторинг відвідування порталу 
управліннями і ПТНЗ свідчить, що 
цей інтернет-ресурс використовуєть-
ся не повною мірою та не всіма регіо-
нальними управліннями освіти і нау-
ки, навчальними закладами й устано-
вами ПТО. На сьогодні інтерактивна 
інформаційна база в галузі ПТО не на-

була поширення, веб-портал (http://
proftekhosvita.org.ua) не працює.

З 2010 р. в Україні започаткова-
но Туринський процес. Туринський 
процес Європейського фонду освіти 
(ЄФО)  – це аналіз політики у сфері 
професійної освіти і навчання, що 
реалізується у 29 державах  – парт-
нерах ЄФО. Його мета подвійна: от-
римувати актуальну інформацію 
про програмні засади, на яких функ-
ціонує система в країні, та про їхні 
наслідки, а також посилювати від-
чуття відповідальності, залучення 
до розроблення політики, підготу-
вати фактичні дані, що сприятимуть 
такому розробленню з метою підви-
щення результативності політики. У 
2016 р. у контексті децентралізації 
системи ПТО в Україні Туринський 
процес реалізовано на двох рівнях  – 
національному та регіональному. 
Систему ПТО кожного регіону проа-
налізовано з позиції бачення її ста-
ну й перспектив розвитку; резуль-
тативності в реагуванні на потреби 
економіки та ринку праці; ефектив-
ності врахування демографічних, 
соціальних та інклюзивних потреб; 
якості системи ПТО; аспектів управ-
ління і фінансування. Окрему увагу 
приділено розрахункові кількісних 
показників діяльності професійної 
освіти та навчання. 

Протягом 2013–2015 рр. розробле-
но два найважливіших законопроек-
ти: Національну стратегію розвитку 
освіти в Україні на 2012–2021 роки, 
схвалену Указом Президента України 
від 25.06.2013 № 344/2013, та про-
ект нового Закону «Про професійну 
освіту». Обидва документи акценту-
ють увагу на важливості якісного ін-
формаційного забезпечення системи 
ПТО. Так, п. 5.6.1 Стратегії розвитку 



“Освітня аналітика України” • 2017 • № 1 (1)

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

110

освіти в Україні на 2012–2021 роки 
передбачено створення Національ-
ної системи якості освіти (НСЯО) та 
запровадження єдиної системи ста-
тистики й параметрів вимірювання 
якості освіти. Стаття 18 нового Зако-
ну «Про професійну освіту» вказує на 
необхідність проведення моніторин-
гу, аналізу й прогнозування потреб у 
кваліфікованих кадрах на ринку пра-
ці [9; 10].

Прийняття дієвих управлінських 
рішень щодо вирішення проблем ста-
ну системи ПТО може забезпечити 
якісне інформаційне забезпечення, 
яке базується на єдиній платформі 
збору та обробки статистичної ін-
формації.

Проведений автором аналіз пока-
зав, що на сьогодні існує чотири дже-
рела статистичних даних про діяль-
ність системи ПТО в Україні: 

І. Статистична звітність, що збира-
ється МОН України.

ІІ. Статистична інформація, що 
публікується у виданнях Державної 
служби статистики. 

ІІІ. Статистичні індикатори за ре-
зультатами проведеного в 2010 р. до-
слідження в регіональному розрізі в 
рамках Туринського процесу.

ІV. Статистична інформація Єдиної 
державної електронної бази з питань 
освіти (ЄДЕБО).

Зупинимось докладніше на кож-
ному з них.

 І. Статистична звітність, що зби-
рається МОН України.

Незалежно від підпорядкуван-
ня та форм власності ПТНЗ подають 
МОН України, а також управлінням 
освіти обласних та Київської міської 
державної адміністрації статистичну 
звітність за дев’ятьма статистични-
ми формами:

Форма № 1 (профтех)  – зведена, 
«Зведений звіт про підсумки роботи 
професійно-технічних навчальних 
закладів» (річна). Містить показни-
ки руху контингенту учнів, слухачів 
протягом навчального року, показни-
ки кількості учнів, слухачів, які взяли 
участь у державних кваліфікаційних 
іспитах, захисті дипломних проектів, 
показники рівня працевлаштування, 
випуску за професіями, спеціальнос-
тями, спеціалізаціями, навчально-ма-
теріальну базу, а також кількість пе-
дагогічних працівників залежно від 
посади на початок та кінець навчаль-
ного року. 

Форма № 2 (профтех) «Звіт профе-
сійно-технічного навчального закла-
ду про приймання учнів та слухачів» 
(річна) подається 1-го вересня поточ-
ного року. Складається з трьох роз-
ділів та містить кількісні показники 
прийнятих випускників шкіл, незай-
нятого населення, працівників. 

Форма № 3 (профтех) «Звіт профе-
сійно-технічного навчального закла-
ду про контингент учнів та слухачів» 
(подається наприкінці календарного 
року). Містить кількісні показники 
руху контингенту учнів, слухачів про-
тягом календарного року. Наводять-
ся дані про кількість учнів, слухачів  – 
випускників шкіл із зазначенням їх 
відповідного рівня середньої освіти, 
котрі проходили первинну професій-
ну підготовку у ПТНЗ, що звітують за 
галузями промисловості, статтю, со-
ціальним станом, наявністю особли-
вих потреб.

Форма № 4 (профтех) «Звіт пофе-
сійно-технічного навчального закла-
ду сільськогосподарського та меліо-
ративного профілів про виробничу 
діяльність учбових господарств (річ-
на)» подається наприкінці поточно-
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го року. Складається з п’яти розділів 
і містить показники виробництва і 
реалізації продукції рослинництва, 
продукції тваринництва, наявності 
сільськогосподарських будівель, еко-
номічні показники діяльності учбо-
вого господарства, зокрема розміри 
доходу, чистого прибутку, рентабель-
ності, наявності учбових господарств 
у ПТНЗ. 

Форма № 5 (профтех) «Зведений 
звіт про наявність тракторів, авто-
мобілів, сільськогосподарських та 
меліоративних машин у професій-
но-технічних навчальних закладах 
сільськогосподарського та меліора-
тивного профілів станом на 1 січня 
поточного року» (річна). Міститься 
інформація про наявність на звіт-
ну дату, а також вибуття кількості 
тракторів, машин та обладнання, яке 
використовується в рослинництві, 
машин та обладнання, що використо-
вується у тваринництві, транспорту, 
машин для меліоративних робіт.

Форма № 6-В (профтех) «Опера-
тивний звіт про прийом до профе-
сійно-технічних навчальних закладів 
МОН на початок навчального року» 
(річна). Містяться статистичні показ-
ники обсягів державного замовлення 
з урахуванням молодших спеціаліс-
тів, а також інформація щодо фактич-
ного виконання обсягів державного 
замовлення.

Форма № 7-В (профтех) «Опера-
тивний звіт про підготовку профе-
сійно-технічних навчальних закладів 
МОН до навчального року» (півріч-
на). Розкриваються обсяги державно-
го замовлення з урахуванням молод-
ших спеціалістів (відповідно до обся-
гів, доведених постановою Кабінету 
Міністрів України та наказу Міністер-
ства освіти і науки України), інфор-

мація щодо фактичного виконання 
обсягів державного замовлення.

Форма № 8-В (профтех) «Звіт про-
фесійно-технічного навчального за-
кладу МОН України про професійне 
навчання незайнятого населення за 
направленням служби зайнятості за 
півріччя року» (піврічна). Кількість 
випускників за назвами професій. Об-
сяги надходження коштів від служби 
зайнятості за професійне навчання 
незайнятого населення.

Форма № 9 (профтех) «Звіт про 
навчально-виробниче обладнання 
і техніку професійно-технічних на-
вчальних закладів МОН України за 
рік», (річна). Кількість найменувань 
обладнання на кінець року, зокрема 
за термінами експлуатації, отрима-
них та вибулих за рік.

Слід зазначити, що ці форми, за-
тверджені спільними наказами МОН 
і Державної служби статистики у 
2000 р.

ІІ. Статистична інформація, яка 
публікується у виданнях Державної 
служби статистики України.

Державна служба статистики пу-
блікує статистичну інформацію про 
ПТНЗ у вигляді узагальненої інфор-
мації щодо функціонування націо-
нальної системи ПТО у формі дина-
мічних рядів, починаючи з 1990 р. 
Динамічні ряди містять кількісні 
показники: навчальні заклади; учні, 
що вибули; скільки прийнято учнів; 
підготовлено (випущено) кваліфіко-
ваних робітників. У методологічних 
положеннях зі статистики освіти, 
затверджених наказом Державно-
го комітету статистики України від 
09.11.2011 № 288, зазначається, що 
для підготовки узагальненої інфор-
мації про функціонування націо-
нальної системи освіти відповідно до 
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Закону України «Про освіту» та від-
повідно до ст. 1 Закону України «Про 
державну статистику» в інформацій-
ній роботі використовуються    адмі-
ністративні дані МОН України. Для 
підготовки узагальненої інформації 
щодо діяльності ПТНЗ використову-
ються такі форми звітності: форма 
№ 1 (профтех)  – зведена «Зведений 
звіт про підсумки роботи професій-
но-технічних навчальних закладів», 
форма No2 (профтех)  – зведена «Зве-
дений звіт про приймання учнів та 
слухачів до професійно-технічних 
навчальних закладів»; форма № o3 
(профтех)  – зведена «Зведений звіт 
про контингент учнів та слухачів 
професійно-технічних навчальних 
закладів»; форма № 1-ЗСО «Звіт про 
продовження навчання для здобут-
тя повної загальної середньої освіти 
випускниками 9-х класів загальноос-
вітніх навчальних закладів». Термі-
ни надання адміністративних даних 
Держстату визначаються щорічними 
планами державних статистичних 
спостережень, що затверджуються 
нормативними актами Кабінету Мі-
ністрів України.

Основними статистичними публі-
каціями, в яких містяться статистич-
ні показники з ПТО, є:

– статистичний бюлетень «За-
гальноосвітні навчальні заклади 
України»;

– статистичний бюлетень «Про-
довження навчання та здобуття про-
фесії»;

– статистичний бюлетень № 2;
– статистичний збірник «Захист 

дітей, які потребують особливої ува-
ги суспільства».

Розмір витрат на ПТО з урахуван-
ням міжнародних порівнянь нада-
ється в сателітному рахунку осві-

ти  – порівнянному в міжнародному 
масштабі статистичному індикаторі 
з освіти для актуалізації основного 
джерела даних «Запитальника по 
системах освіти» (UOE), який під-
готовлено Інститутом статистики 
ЮНЕСКО, Організацією економічного 
співробітництва та розвитку (ОЕСР) і 
Євростатом. Джерелом даних для по-
будови є адміністративні дані Мініс-
терства освіти і науки за формою № 3 
(профтех). З метою визначення роз-
поділу коштів, спрямованих на ПТО 
за постачальниками (провайдерами) 
послуг освіти використовуються: 
звіт про виконання державного та 
місцевих бюджетів за функціональ-
ною класифікацією, код 0930 (Про-
фесійно-технічні заклади освіти; про-
фесійно-технічні училища соціальної 
реабілітації) + відсоток (експертно) 
витрат бюджетів за кодом 0970+кош-
ти роботодавців (відповідно до EF.2.1 
лише за видом економічної діяльно-
сті 80.22.2 (КВЕД)) + кошти домаш-
ніх господарств (відповідно до EF.2.2 
лише за видом економічної діяльно-
сті 80.22.0 (КВЕД)) + кошти домашніх 
господарств на супутню продукцію 
для здобуття освіти відповідного 
ступеня. 

ІІІ. Статистичні індикатори за ре-
зультатами Туринського процесу.

Система кількісних статистичних 
показників містить 21 індикатор, 
запропонований ЄФО, Міжнарод-
ною організацією праці, ЮНЕСКО 
для оцінки професійної освіти і нав-
чання та можливості міжнародних 
порівнянь. Докладний перелік ста-
тистичних індикаторів наведено на 
рисунку. Однак слід зазначити, що 
основна складність при порівнянні 
даних професійної освіти та навчан-
ня на міжнародному рівні полягає у 
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використанні кожною країною влас-
них специфічних класифікацій та ви-
значень у сфері професійної освіти й 
навчання, які відповідають конкрет-
ному економічному становищу в кра-
їні. Тому основним пріоритетом роз-
витку Туринського процесу є покра-
щення якості статистичних даних, 
які використовуються при розрахун-
ку даних індикаторів. 

ІV. Статистична інформація ЕДЕ-
БО. Єдина державна електронна база 
з питань освіти (ЄДЕБО)  – автомати-
зована система накопичення, обро-
блення, зберігання та захисту даних, 

у тому числі персональних, щодо за-
кладів, які надають освітні послуги 
в Україні. ЄДЕБО є інформаційним 
джерелом для інформаційних рей-
тингових систем конкурсного відбо-
ру, отримання статистичних звітів, 
виготовлення документів про освіту. 
На сьогодні до ЄДЕБО підключено 
близько 3 тис. ВНЗ та ПТНЗ (з відо-
кремленими структурними підроз-
ділами), освітніх установ та органі-
зацій, у тому числі центральні орга-
ни управління освітою, а також усі 
обласні департаменти (управління) 
освіти і науки, більше ніж 50 район-

Рисунок. Статистичні показники ПТО

Складено автором.

Ринок праці Функціонування 
системи ПТО

Національні рахунки 
освіти

ступінь економічної 
активності (вікові групи: 
20–64, 15–64 або понад 
15років), за статтю;
рівень зайнятості (вікова 
група: 20-64 роки), за 
статтю;
рівень зайнятості 
нещодавніх випускників 
(вікова група: 20-34 роки), 
за статтю та напрямом 
підготовки;
рівень безробіття (вікова 
група: 15–64 роки або 
понад 15 років);
рівень безробіття серед 
молоді (вікова група: 
15–24 роки);
рівень освіти економічно 
активного населення 
(вікова група: 25–64 роки)

мережа ПТНЗ за типами та 
галузевим спрямуванням;
контингент учнів, слухачів 
ПТНЗ, за віком, статтю, 
соціальним станом;
педагогічні працівники;
забезпеченість 
підручниками, навчальною 
літературою;
випуск за галузями, 
напрямами підготовки, 
статтю, освітою;
працевлаштування 
випускників за видами 
професій;
матеріально-технічне 
забезпечення;
обладнання;
методичне забезпечення 
змісту ПТО;
фінансування ПТО

розподіл витрат на 
ПТО по провайдерах 
(постачальниках послуг) та 
функціях: медичні послуги, 
послуги харчування, 
адміністративні послуги; 
інвентар та обмундирування; 
транспортні послуги; 
підручники та канцелярські 
товари; фінансові послуги/
трансферти населенню, 
стипендії, субсидії, поточні 
трансферти, капітальні 
трансферти;
розподіл витрат на ПТО 
пофінансуючих організаціях 
(джерелах фінансування) 
та провайдерах 
(постачальниках послуг): 
центральний уряд, МОН 
України, інші міністерства та 
відомства, обласні бюджети/
місцевий уряд, недержавний 
сектор, приватні фірми 
та корпорації, домашні 
господарства;
розподіл витрат на ПТО по 
фінансуючих організаціях 
(фінансових агентах) 
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них та міських відділів освіти. В ЄДЕ-
БО реалізовано автоматизоване фор-
мування статистичного звіту  – Фор-
ма No2 (профтех). З 2015 р. ПТНЗ фор-
мують замовлення на виготовлення 
документів про професійно-технічну 
(вищу) освіту з використанням ЄДЕ-
БО на виконання вимог Порядку за-
мовлення, видачі та обліку докумен-
тів про професійно-технічну освіту 
державного зразка, затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки 
України від 02.04.2015 № 387 та за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 16.04.2015 за № 426/26871. 
У цій системі здійснюються облік та 
контроль руху бланків документів 
про ПТО (отримання, переміщення, 
видача).

Таким чином, система ПТО в 
Україні описується трьома блока-
ми взаємопов’язаних статистичних 
показників, які містять кількісну 
інформацію щодо діяльності профе-
сійно-технічних закладів, зокрема 
мережу, контингент педагогічних 
працівників, матеріально-технічне 
та методичне забезпечення ПТНЗ, 
фінансування ПТО. 

На підставі викладеного можна 
зробити такі висновки. Проведений 
аналіз запровадження та викори-
стання інформаційно-аналітичного 
забезпечення системи ПТО в Україні 
показав, що на сьогодні немає єдиної 
інформаційної системи, яка б займа-
лася збором статистичних даних у 
галузі ПТО. Крім того, через відсут-
ність локальної мережі збирання 
статистичних даних здійснюється 
вручну як на переносних електро-
нних, так і на паперових носіях, що 
знижує рівень оперативності збо-
ру й обробки статистичних даних і 
впливає на їх актуальність. Наявні 

форми статистичної звітності не 
повністю охоплюють основні аспек-
ти діяльності закладів освіти. Така 
ситуація суттєво знижує можливість 
формування стратегії розвитку га-
лузі, а також оперативного реагу-
вання на нагальні потреби закладів 
ПТО, визначення обсягів та напрямів 
підготовки кадрів у професійно-ква-
ліфікаційному розрізі відповідно до 
потреб регіональних ринків праці, 
ефективного формування регіональ-
ного замовлення на підготовку ка-
дрів, визначення переліку професій, 
підготовка за якими здійснюється за 
рахунок коштів державного бюдже-
ту тощо.

 З огляду на це основні шляхи вдо-
сконалення чинних форм звітності 
такі:

– уведення до форм статистичної 
звітності показника вартості здобут-
тя професійно-технічної освіти за 
професіями (або групами професій);

– уведення до форм статистичної 
звітності показника працевлашту-
вання випускників за набутими про-
фесіями;

– формування реєстру закладів 
ПТО в розрізі напрямів професійної 
підготовки;

– формування реєстру закладів 
ПТО за чисельністю осіб, котрі навча-
ються, та за чисельністю педагогіч-
ного персоналу.

Напрямами подальших дослі-
джень є розроблення проекту мето-
дики визначення обсягів та напря-
мів підготовки кадрів відповідно до 
потреб регіональних ринків праці 
та розроблення проекту методики 
визначення критеріїв відбору робіт-
ничих професій, підготовка за якими 
здійснюється за рахунок коштів дер-
жавного бюджету.
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ANALYSIS OF EXISTING INFORMATIONAL AND ANALYTICAL 
SUPPORT FOR VOCATIONAL EDUCATION SYSTEM IN UKRAINE, 

PROBLEMS AND WAYS OF IMPROVEMENT
Summary: The article considers the existing informational and analytical 

support of vocational education system in Ukraine. Since 2000, as a result of large-
scale European integration processes, the reform of the system of vocational 
education has been reformed, its legislative and regulatory support has been 
renewed. Much attention has been paid to the formation of information provision of 
the system of vocational education as for the main basis for making administrative 
decisions and the formation of an effective system for monitoring the quality of 
education. The article analyses statistical reporting in vocational education. Four 
sources of statistical reporting are described in detail: reports collected by the 
Ministry of Education and Science of Ukraine; Information from the publications of 
the State Statistics Service; Indicators based on the results of the Turin process; 
Information of the Uniform State Foundation for Electronic Education. Informational 
and analytical support of the system of vocational education should be understood as 
a set of forms of statistical observation (including processes of reception, processing, 
usage and storage), the regulatory framework and decisions on volumes, locations 
and forms of existence. Information is used in the system of vocational education. 
Areas of further research are the development of a methodology for determining the 
scope and direction of training in accordance with the needs of regional labour 
markets. 

Key words: vocational education system, statistics of vocational education, 
twinning (partnership) project, Turin process, employers, distance education, 
informational and analytical support of vocational education system in Ukraine.
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Прискорення темпів глобалізації у 
всіх сферах людської діяльності вима-
гає інтернаціоналізації вищої освіти 
для виховання та навчання фахівців 
міжнародного рівня. Масштаби ака-
демічної мобільності істотно зросли 
за останні десятиліття завдяки про-
цесу інтернаціоналізації вищої осві-
ти. Постійні зміни світових тенденцій 
у сфері освіти диктують потребу в пе-
регляді концепції освітнього феноме-
ну, результатів його впливу на ВНЗ на 
різних рівнях та переосмисленні па-
радигми функціонування. Саме тому 
в даній статті академічна мобільність 
розглядається крізь модернізовану 
призму її системних елементів на 
прикладі країн ЄС та інших країн.

Пріоритет було віддано працям за-
рубіжних науковців для висвітлення 
явища академічної мобільності в краї
нах Європи. Г. де Віт, Л. Акрс, Ф. Хан-
тер, Л. Говард, Е. ЕгронПолак – учені, 
які досліджували питання академіч-
ної мобільності. Серед вітчизняних 

науковців ці питання досліджували 
В. Г. Кремень, М. Ф. Степко, Я. Я. Болю-
баш, О. В. Співаковський, В. З. Грищак. 
Однак це питання потребує прове-
дення подальших наукових пошуків 
з метою розв’язання проблеми за-
безпечення академічної мобільності 
українських ВНЗ.

Академічна мобільність є порів-
няно новим явищем, але широким та 
різноманітним за своєю концепцією. 
Протягом останніх років європейські 
освітні та науководослідницькі про-
грами були ключовим механізмом 
для формування стратегічного під-
ходу до інтернаціоналізації у вищій 
освіті в Європі та паралельно при-
кладом для установ по всьому світу. 
Значний вплив на академічну мо-
більність мала глобалізація економік 
різних країн, що було зумовлено ди-
намікою та постійним розвитком по-
літичних, економічних, соціокультур-
них та академічних сфер життя. Дані 
процеси набувають різних форм та 
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масштабів: немає універсальної мо-
делі, яка б задовольнила усіх. Попри 
процеси глобалізації та інтернаціона-
лізації, зберігаються національні та 
регіональні розбіжності на користь 
індивідуальних національних потреб 
соціуму. 

В Європі академічна мобільність 
як стратегічний процес була започат-
кована програмою ERASMUS, основна 
мета якої полягала в сприянні співп-
раці між університетами та мобіль-
ності студентів у межах ЄС. У бага-
тьох країнах дана програма сприяла 
формуванню спільних домовлено-
стей та стимулювала академічну мо-
більність, яка, своєю чергою, зміцню-
валася завдяки Болонському процесу. 
Таким чином, академічна мобільність 
стала інтегрованою на національно-
му та інституційному рівнях в Європі. 
В рамках програми ERASMUS вперше 
було поставлено мету академічної 
мобільності європейського рівня. 
Мета створення програми – насампе-
ред сприяти навчанню в іншій держа-
ві на певному етапі здобуття освіти в 
університеті [1].

Для цілісного розуміння системи 
академічної мобільності як освітньо-
го явища слід розглянути елементи 
системи, з яких вона складається. 

Нормативноправова основа є 
юридичним підґрунтям для існуван-
ня академічної мобільності, її закрі-
плення державними законами про 
вищу освіту та джерелом прав для 
учасників академічного обміну (сту-
денти, викладачі, дослідники, акаде-
мічний персонал). Нормативнопра-
вова база академічної мобільності 
має багаторівневу природу створен-
ня: інституційний рівень (норматив-
ноправові акти в межах ВНЗ), дер-
жавний рівень (нормативноправові 

акти, закріплені та захищені націо-
нальними законами), загальноєвро-
пейський рівень (нормативноправо-
ві акти, встановлені в інститутах Єв-
ропейського простору вищої освіти 
(ЄПВО)). Національні центри акаде-
мічної мобільності та ВНЗ є водночас 
невід’ємними елементами системи 
академічної мобільності та суб’єкта-
ми даного процесу. 

До основних функцій центрів 
академічної мобільності належать: 
участь у виконанні міжнародних про-
грам академічного обміну учнями, 
студентами та аспірантами; органі-
заційне забезпечення навчання, ста-
жування або підвищення кваліфікації 
громадян у навчальних закладах ін-
ших країн; забезпечення ефективної 
діяльності в рамках функціонування 
міжнародної мережі європейських 
національних інформаційних центрів 
з академічного визнання та мобіль-
ності і національних інформаційних 
центрів з академічного визнання ін-
ших держав тощо. В свою чергу, ВНЗ 
можуть мати власні інституційні 
центри академічної мобільності, які 
повністю підпорядковуються загаль-
нонаціональному центру. Головними 
функціями інституційних центрів 
є: надання можливості студентам, 
викладачам, дослідникам чи адміні-
стративному персоналу вирушити 
на навчання/стажування за кордон 
та реалізація можливості прийому 
іноземних студентів. При кожному 
ВНЗ має функціонувати конкурсна 
комісія, до компетенції якої нале-
жить прийняття рішень щодо мо-
більності того чи іншого студента/
працівника. До неї зазвичай входять 
представники відділу академічної 
мобільності, відповідної кафедри та 
органів студентського самоврядуван-
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ня. Проходити цю комісію необхідно 
для визнання участі в певній програ-
мі, що дає змогу ВНЗ перезарахувати 
прослухані дисципліни після повер-
нення студента. Така процедура має 
відбуватися незалежно від ВНЗ: парт-
нерського чи за самостійно знайде-
ною програмою. Крім того, для ВНЗ 
існує ряд мотиваційних функцій: під-
вищення престижу й статусу освіт-
нього закладу на міжнародній арені; 
розширення міжнародного співро-
бітництва між ВНЗ; розвиток інфор-
маційноосвітнього середовища ВНЗ, 
що надає можливість радикально 
оновити технологічну базу, перейти 
до нових інформаційнопедагогічних 
технологій, що відповідають системі 
відкритої освіти.

Серед суб’єктів академічної мо-
більності найважливішими та най
умотивованішими є насамперед сту-
денти. У контексті студентства ака-
демічна мобільність набуває нових, 
більш персоналізованих та індивідуа-
лізованих функцій. Основною мотива-
цією для участі студента в академіч-
ному обміні є формування індивіду-
альної освітньої траєкторії особистіс-
ного розвитку. Таким чином, студент 
зможе цілісно вибудувати парадигму 
подальшого життєвого розвитку, от-
римати повнішу картину майбутньої 
професії та сконструювати ряд пер-
спектив у своїй професійній галузі. 
Водночас варто згадати про загаль-
нокультурне та освітнє збагачення 
студента, що допоможе йому вихова-
ти в собі гармонійну, всебічно розви-
нену особистість. До цього елементу 
можна включати й інші особистісні 
вигоди, такі як покращення іншомов-
них та міжкультурних навичок спіл-
кування, виховання толерантності й 
гідності, пізнання іноземних культур-

них та етнічних кодів та здійснення їх 
порівняльного аналізу. Невід’ємною 
частиною студентської вмотивова-
ності також є фактор «школа життя»: 
адаптація в іншомовному середовищі 
призводить до набуття людиною но-
вих, необхідних для життя в глобалі-
зованому світі вмінь урегулювання 
конфліктів, швидкості реакції, нав-
чання самостійності та відповідаль-
ності тощо. 

Наступним невід’ємним елемен-
том системи академічної мобільності 
є викладацький склад. Мобільність 
викладачів та дослідників – важлива 
ланка в процесі інтернаціоналізації 
вищої освіти. Діяльність викладачів 
безпосередньо пов’язана з навчаль-
новиховним процесом студентів. Пе-
реважно саме на них покладено від-
повідальність за здобуття студентами 
високоякісної освіти. Саме тому існує 
нагальна необхідність у збільшенні 
кількості викладачів і науковців із 
міжнародним досвідом. Фінансування 
навчання/стажування у закордонних 
ВНЗ є важливим елементом системи 
академічної мобільності і здійснюєть-
ся за кошти організацій, підприємств, 
установ всіх форм власності або ко-
штів фізичних осіб. Важливим є вирі-
шення питання фінансування на дер-
жавному рівні. Наприклад, у ВНЗ Фін-
ляндії заборонено плату за навчання 
навіть для іноземних студентів та на-
даються стипендії, які виплачуються з 
державних коштів [2].

Основним завданням розбудови 
європейського освітнього й науково-
го простору є сприяння академічній 
мобільності студентів і наближення 
національної системи освіти до за-
гальноєвропейської. У Болонському 
процесі розрізняють два види акаде-
мічної мобільності студентів – «вер-
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тикальну» та «горизонтальну». Під 
вертикальною мобільністю розумі-
ють повне навчання студента за пев-
ним освітньокваліфікаційним рів-
нем у зарубіжному ВНЗ, під горизон-
тальною – навчання там протягом 
обмеженого часу.  Мобільність сту-
дентів ВНЗ забезпечується на підставі 
партнерської угоди про співробітни-
цтво із зарубіжними університетами. 
Європейська кредитнотрансферна 
система (ЄКТС) надає університетам 
інструментарій для гарантування 
прозорості налагодження зв’язків 
між ВНЗ, розширення можливостей 
вибору для студентів; сприяє визнан-
ню навчальних досягнень студентів 
закладами освіти шляхом викори-
стання загальнозрозумілої системи 
оцінювання та зарахування в базово-
му навчальному закладі дисциплін, 
опрацьованих студентом у закордон-
них університетах.

У рамках Болонського процесу 
розглядаються дві мети: вихідної та 
вхідної мобільності, а також визначе-
но такі цілі:

– вихідна кредитна мобільність в 
будьякій країні світу, вона охоплює 
країни, що належать до ЄПВО;

– вихідна мобільність учених сту-
пенів, але тільки в країнах ЄПВО;

– мобільність на всіх рівнях нав-
чання, починаючи з освіти короткого 
циклу й закінчуючи докторантурою;

– сприяння мобільності науко-
водослідницької діяльності, що 
сприяє процесу навчання та стажу-
вання, а також розширює спектр ін-
ших видів діяльності [3].

Академічна мобільність визнача-
ється як процес інтеграції міжнарод-
ного, міжкультурного та глобального 
вимірів у мету, функції та забезпечен-
ня післядипломної освіти для підви-

щення якості освіти та досліджень 
для всіх студентів і академічного пер-
соналу. З часом академічна мобіль-
ність повинна стати більш інклю-
зивною та менш елітарною. Вона має 
більше зосереджуватися на розробці 
навчального плану та результатах 
навчання, а не переважно на мобіль-
ності. Таким чином, мобільність має 
стати невід’ємною частиною інтерна-
ціоналізованого навчального плану 
для забезпечення інтернаціоналіза-
ції для всіх меншин.

Міжнародною асоціацією універ-
ситетів (МАУ) та Європейською асо-
ціацією міжнародної освіти прове-
дені дослідження, присвячені інтер-
націоналізації в Європі та світі. Вони 
показують, що лідери у сфері вищої 
міжнародної освіти приділяють ува-
гу збільшенню мобільності студен-
тів. Проте дослідники наголошують 
на виникненні перешкод, пов’язаних 
з фінансовими та нормативнопра-
вовими обмеженнями, з інституцій-
ними проблемами вивчення мови та 
характеру академічної взаємодії і ви-
нагороди. 

Академічна мобільність визнача-
ється як можливість «переміщувати-
ся» з одного ВНЗ до іншого з метою 
обміну досвідом, набуття додатко-
вих можливостей поглиблення своїх 
знань, умінь, накопичення креди-
тів, отримання доступу до визнаних 
освітніх та наукових центрів [2].

Основні елементи системи акаде-
мічної мобільності окремих країн ЄС 
та інших країн наведено далі. 

Число іноземних студентів у 
ВНЗ Австрії завжди було високим.  
У 1970 р. 15,9 % усіх студентів універ-
ситетів прибули зза кордону. У 2006– 
2007 рр. частка іноземних студентів 
у Австрії становила 16,7 % (43 572). 
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У свою чергу, в той самий час 12 965 
австрійських студентів були зареє-
стровані за кордонами своєї держави, 
становлячи 6 % від загального числа 
студентівавстрійців: співвідношен-
ня дорівнювало 3,4. Це означає, що 
в Австрії було зареєстровано втричі 
більше іноземних студентів порівня-
но з австрійськими студентами, які 
навчаються за кордоном.

Згідно зі звітом Австрійського Бо-
лонського моніторингу 2009 р. [4], 
3242 академічні співробітники пе-
ребували за кордоном у 2007 р., або 
23,8 % від загального обсягу науко-
вих співробітників. Для порівняння: 
4917 наукових співробітників прибу-
ли в Австрію в 2007 р.: співвідношен-
ня становить 1,5. 

Основні інститути, які беруть 
участь у розробці та здійсненні полі-
тики у сфері мобільності Австрії:

– Федеральне міністерство науки 
і досліджень (BMWF), що є основним 
органом прийняття рішень в Австрії 
для формулювання стратегій мобіль-
ності та планування відповідних за-
ходів підтримки.

– Австрійське агентство міжнарод-
ної мобільності та співробітництва в 
галузі освіти, науки і досліджень.

– Комітет з питань політики міжна-
родних справ університетів Австрії.

Згідно з національним опитуван-
ням, BMWF визначило такий порядок 
пріоритетності мобільності в Австрії: 
вихідна кредитна мобільність; вхідна 
кредитна мобільність; вихідна мо-
більність учених ступенів; вхідна мо-
більність учених ступенів.

З позиції цільових регіонів для 
мобільності студентів, австрійське 
міністерство виокремлює конкретні 
пріоритетні напрями для академіч-
ної мобільності:

– ЄПВО: через програму ERASMUS+, 
яка відіграє важливу роль в австрій-
ському контексті;

– Канада і США;
– Центральна та Східна Європа. 

Студентські обміни з цим регіоном 
підтримуються такою програмою як 
CEEPUS, яка пропонує обмін між Ав-
стрією, Словаччиною, Чехією та Угор-
щиною;

– Азія. Мережа EPU (ЄвразіяОке-
анія) була сформована Австрією в 
2001 р. з метою створення освіт-
ньої мережі для австрійських уні-
верситетів, університетів приклад-
них наук та інших освітніх установ 
у Центральній Азії, Східній Азії та 
Океанії;

– Австралія і Нова Зеландія [5].
Для того щоб залучити талано-

витих студентів зза кордону й на-
дати австрійським студентам біль-
ше можливостей навчатися в інших 
країнах, міністерство запропонувало 
підтримку для введення спільних 
і подвійних дипломів у співпраці з 
міжнародними партнерами. Одним 
з прикладів є створення спеціаль-
ної програми – AUSTRIA MUNDUS, 
призначеної для підтримки австрій-
ських університетів та збільшення 
участі їхніх викладачів, дослідни-
ків і студентів у програмі ERASMUS 
MUNDUS, а згодом і ERASMUS+. 

Національна стратегія досліджень, 
технології та розвитку австрійського 
федерального уряду додатково ви-
значила конкретні цілі для кращого 
позиціонування країни на світовому 
ринку, пов’язані з міжнародною мо-
більністю, а саме:

– розширення участі Австрії в єв-
ропейських програмах фінансування;

– вибіркове глобальне співро-
бітництво з такими партнерами, як 
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США, певними країнами Азії та краї-
нами BRICS (Бразилія, Росія, Індія, Ки-
тай, ПАР);

– подальша співпраця з країнами 
Центральної, Південної та Східної Єв-
ропи.

Крім того, визначено додаткові 
цілі в контексті науководослідниць-
кої мобільності:

– сприяння мобільності, співпраці 
й відкритому ринку праці для дослід-
ників у рамках міжнародної прозорої 
реклами дослідних робіт;

– залучення міжнародних дослід-
ників в університети Австрії за допо-
могою професійного відбору;

– поліпшення, розширення й роз-
роблення інформаційних послуг для 
дослідників мобільності [4].

За даними Федерального статис-
тичного управління Німеччини, за-
гальне число студентів, що навча-
ються у ВНЗ, становило 2 121 190 у 
2009–2010 рр. У той же час було заре-
єстровано приблизно 245 000 інозем-
них студентів, або 11,5 % від загальної 
кількості студентів. Серед іноземних 
студентів 181 249 – студенти внутріш-
ньої мобільності і 63 527 – зовнішньої. 
З 1996–1997 р., число внутрішньо та 
зовнішньомобільних студентів збіль-
шилося на 81,1 і 22,5 % відповідно.

Щодо мобільності персоналу, то 
загальна кількість іноземних викла-
дачів на 2009–2010 рр. дорівнювала 
28 593, або 9,5 % усіх наукових спів-
робітників, серед яких 2242 – інозем-
ні професори, або 5,6 %.

Основні інститути, які беруть 
участь у розробленні й здійсненні по-
літики у сфері мобільності:

– Федеральне міністерство закор-
донних справ;

– Федеральне міністерство освіти 
і науки;

– Федеральне міністерство з роз-
витку та співробітництва;

– Міністерство освіти і культури;
– Німецька служба академічних 

обмінів (DAAD);
– Фонд Олександра фон Гум-

больдта;
– Німецький фонд досліджень.
Основні політичні цілі щодо ака-

демічної мобільності визначено Ні-
мецькою службою академічних обмі-
нів (DAAD):

– заохочення талановитих моло-
дих студентів і науковців зза кордо-
ну для навчання або науководослід-
ної діяльності;

– кваліфікація молодих німецьких 
учених і фахівців;

– сприяння інтернаціоналізації 
ВНЗ Німеччини;

– підтримка країн, що розвивають-
ся, і країн з перехідною економікою у 
створенні ефективних структур ви-
щої освіти.

Найважливіші причини для під-
тримки та заохочення в’їзної мобіль-
ності в Німеччині відображено в ос-
новних програмних документах:

– підвищення конкурентоспро-
можності та привабливості німецької 
вищої освіти;

– підтримка співпраці з іншими 
країнами (мобільність студентів як 
інструмент зовнішньої політики);

– поліпшення майбутнього еко-
номічного співробітництва з іншими 
країнами;

– приріст знань і зміцнення вироб-
ництва.

Важливість створення система-
тичної мережевої співпраці між ВНЗ 
Німеччини та іншими країнами роз-
глядається в рамках першої програ-
ми Німецької служби академічних 
обмінів (DAAD). Особлива увага при-
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діляється країнам Азії та Латинської 
Америки.

Частка виїзної і в’їзної кредитної 
мобільності в Німеччині організову-
ється в рамках програми ERASMUS+. 
Також функціонують вхідна й вихід-
на кредитна мобільність у рамках 
дво та багатостороннього співробіт-
ництва між німецькими й зарубіжни-
ми вищими навчальними закладами 
і широкий спектр програм DAAD, та-
ких як The New Passage to India (Но-
вий шлях в Індію) та GoEast (На Схід).

Німеччина використовує широкий 
спектр заходів для сприяння мобіль-
ності студентів. Щодо в’їзної мобіль-
ності вчених ступенів, то, крім надан-
ня стипендій, вживаються такі заходи:

– програми, що викладаються анг-
лійською мовою;

– визнання іноземних кваліфіко-
ваних кадрів;

– заняття з німецької мови;
– маркетинг і набір персоналу;
– дозвіл на частковий та/або пов-

ний робочий день;
– можливість працевлаштування 

іноземних студентів, які закінчили 
навчання в Німеччині;

– забезпечення фінансування ВНЗ 
для поліпшення послуг та умов для 
іноземних студентів;

– субсидії на житло.
Стосовно вихідної кредитної мо-

більності, крім надання стипендій, 
застосовуються такі заходи:

– мобільність грантів і кредитів;
– надання грантів ERASMUS;
– підтримка лінгвістичної підго-

товки вітчизняних студентів для нав-
чання за кордоном;

– рекламні кампанії для навчання 
за кордоном (GoOut!).

У Великобританії існує сильне ін-
ституційне залучення до внутріш-

ньої мобільності, педагогічної та до-
слідницької співпраці в рамках про-
грам ЄС та за її межами, включаючи 
проекти з розвитку та розбудови по-
тенціалу.

Міжнародна група вищої освіти 
Сполученого Королівства бере на 
себе зобов’язання щодо питань вищої 
освіти, розвитку Болонського про-
цесу та інших міжурядових освітніх 
відносин за межами ЄС. Міжнародна 
група вищої освіти Великої Британії 
фінансується урядовими відділами, 
фінансовими радами, галузевими 
агенціями та представницькими ор-
ганами. Британська рада (the British 
Council) – це благодійна організація, 
що фінансується державою, але та-
кож отримує доходи від послуг (на-
приклад, викладання та іспити), на-
даних уряду, установам, організаціям 
та окремим особам, а також працює з 
метою інтеграції британської систе-
ми вищої освіти з глобальними ініціа-
тивами вищої освіти.

У Великій Британії міжнародний 
набір студентів є безсумнівним успі-
хом, але нещодавня політика уряду 
зосередилася на інших формах інтер-
націоналізації. Наприклад, у 2013 р. 
політика була спрямована на розши-
рення участі британських студентів 
у навчанні за кордоном та впрова-
дження політики сприяння вивчен-
ню мов у школах. Крім того, пов’язані 
з імміграцією політичні бар’єри зму-
сили уряд заохочувати форми інтер-
націоналізації за межами академічної 
мобільності Великої Британії.

Сьогодні Великобританія посідає 
друге місце після США (13 %) на гло-
бальному ринку міжнародних обмі-
нів. Через жорсткі візові обмеження, 
особливо після закінчення навчання, 
у 2012–2013 рр. спостерігалося не-
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значне зниження кількості студентів 
(до 425 265 осіб). Проте тенденція 
до зростання залишалася сильною. 
У 2012 р. кількість студентів з Індії 
та Пакистану суттєво скоротилися. 
13,5 % усіх студентів, котрі навчалися, 
були з країн, що не є членами ЄС. Набір 
із Китаю (83 790 студентів) був утричі 
більший, ніж з Індії (22 385 студентів). 
У тому ж році у Великій Британії на-
вчалося понад 15 000 іноземних сту-
дентів із кожної з трьох країн, що не 
є членами ЄС (Нігерія, США та Малай-
зія), а також більш як 10 000 студентів 
із країн ЄС (Кіпру, Франції, Німеччини, 
Греції та Ірландії).

В аспірантурі студенти з країн, які 
не входять до складу ЄС, становили 29 % 
від загальної кількості студентів. [6]

Фінська система вищої освіти 
ґрунтується на подвійній інституцій-
ній моделі: класичні університети та 
університети прикладних або полі-
технічних наук. На сьогодні у Фінлян-
дії функціонують 14 університетів та 
24 університети прикладних наук.

Усі ВНЗ Фінляндії фінансуються 
урядом, оплата за навчання, нагада-
ємо, заборонена законом як для фін-
ських, так і для іноземних студентів 
[7]. Європейські науковоосвітні про-
грами та їхнє фінансування сприяли 
розвиткові інтернаціоналізації вищої 
освіти у Фінляндії. Країна отримала 
повний доступ до міжнародних освіт-
ніх програм у 1995 р., коли стала чле-
ном ЄС. Ця подія ознаменувалась як 
початок повної зміни національної 
мисленнєвої парадигми та системи 
ВНЗ у Фінляндії.

Згодом європейська політика до-
сить швидко почала впливати на на-
ціональну вищу освіту. Вже в 1990х 
роках Міністерство освіти почало 
пропонувати фінансове заохочення 

фінським ВНЗ для збільшення іні
ціат ив щодо мобільності, включно з 
додатковим фінансуванням для про-
грами ERASMUS. Фінляндія прийняла 
основні положення Болонського про-
цесу, інститути почали впроваджу-
вати структуру дворівневого ступе-
ня (Європейську систему трансферу 
кредитів (ECTS)) [8].

Інтернаціоналізація вищих на-
вчальних закладів США значною 
мірою визначається системними та 
інституційними ознаками. Система 
потужна, дорога, різноманітна, полі-
тично й інституційно децентралізо-
вана та визнана у всьому світі.

У сфері мобільності основну увагу 
приділяють довгостроковим програ-
мам і практичним моделям навчан-
ня (наприклад, стажування, громад-
ські роботи та польові дослідження). 
Зростання показника виїзної мобіль-
ності істотно пов’язане з короткостро-
ковими програмами. У дослідницькій 
співпраці та формуванні партнер-
ських відносин певні ВНЗ наголошу-
ють на двосторонніх угодах, інші – 
прагнуть побудувати і приєднатися 
до транскордонних мереж.

На національному рівні у 2012/2013 
навчальному році кількість іноземних 
студентіввступників досягла майже 
820 000, що на 7 % більше, ніж попе-
реднього навчального року, і на 40 % 
більше, ніж за попередні 10 років, із 
найбільшим коефіцієнтом азіатських 
студентів (з них 40 % – із Китаю та Ін-
дії). Іноземні студенти, які навчаються 
на рівні «бакалавр», становлять 11 %. 
Беручи до уваги несприятливі глобаль-
ні події, ці дані істотно зростатимуть 
щонайменше протягом десяти років, і 
частка глобальної мобільності в США 
буде знижуватися. Станом на 2016 р. 
у США навчалося 328 547 студентів 
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із Китаю, 165 918 – з Індії, 61 287 –  
з ОАЕ, 61 007 – з Південної Кореї,  
26 973 – з Канади.

Виїзна мобільність за останні два 
десятиліття значно збільшилась. У 
2011–2012 рр. понад 280 000 студен-
тів навчалися за кордоном (зростан-
ня на 76 % протягом десятиліття). 
Більшість студентів, які навчаються 
за кордоном, продовжують відвіду-
вати Європу та Велику Британію. На 
інституційному рівні відчувається 
сильна підтримка важливості нав-
чання за кордоном. Нещодавно було 
здійснено спроби створити стипен-
діальні програми Simon Study Abroad 
Fellowship Program (Партнерська 
програма навчання за кордоном 
«Саймон»), 100 000, Passport to India 
(«Паспорт до Індії») [9].

Іншим міжнародним аспектом ви-
щої освіти США є наявність факуль-
тету іноземних фахівців та міжна-
родних наукових працівників, який 
становить майже третину всього ака-
демічного та наукового складу США. 
У 2013 р. налічувалося 122 тис. зару-
біжних учених, з них більше чверті з 
Китаю та ще чверть з Індії, Південної 
Кореї, Німеччини та Японії. Майже 
80 % займалися насамперед дослі-
дженнями, і лише близько 8 % – пере-
важно викладанням [9]. 

Як бачимо на прикладі деяких 
країн ЕС та інших країн світу, акаде-
мічна мобільність є однією з важли-
вих умов для особистісного розвитку 
людини та її самореалізації в контек-
сті міжнародної інтеграції. Вона дає 
студентам можливість: продовжити 
навчання в іноземних закладах вищої 
освіти; самостійно формувати освіт-
ню траєкторію відповідно до інте-
ресів, схильностей та потреб для на-
буття додаткових знань у суміжних 

сферах; покращити знання іноземної 
мови, міжкультурну комунікацію; оз-
найомитися з зарубіжною культурою, 
історією тощо.

Викладене дало змогу зробити 
такі висновки:

– Під час взаємодії елементів ака-
демічної мобільності разом із можли-
вістю для тісної співпраці, посилю-
ється конкуренція з боку країн, що 
розвиваються, оскільки вони стають 
активнішими суб’єктами у сфері ви-
щої освіти. 

– Для задоволення потреб акаде-
мічних і промислових підприємств, 
зумовлених демографічними тенден-
ціями, недостатнім рівнем зайнято-
сті місцевих студентів у відповідних 
галузях та збільшенням попиту на 
інновації в економіці знань, відбува-
ється перехід від набору іноземних 
студентів на короткострокову еконо-
мічну вигоду до набору талановитих 
іноземних студентів та вчених, зокре-
ма у галузі STEM .

– Фінансування вищої освіти, опла-
та навчання та стипендіальних про-
грам урізноманітнюються і зумовлю-
ють формування різних стратегій, але 
разом із тим виникають перешкоди 
для мобільності та співпраці. Для роз-
ширення можливостей мобільності та 
співпраці необхідні більша прозорість 
та усунення перешкод.

– Спільність ступенів визнається 
важливою для майбутнього інститу-
ту вищої освіти в Європі та за її ме-
жами. Слід визнати, що такі ступені 
повинні будуватися на взаємній дові-
рі та співробітництві, які вимагають 
часу для розвитку задля забезпечен-
ня стійкості.

– Розширюється визнання необ-
хідності вищої освіти та співробіт-
ництва в різних галузях у контексті 
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мобільності студентів та персоналу 
з орієнтацією на підвищену увагу до 
робочих місць у програмі ERASMUS +.

– Приділяється належна увага 
академічному й адміністративному 
персоналу в подальшому розвитку 
інституту вищої освіти. Академіки, 
чий внесок за останні 25 років було 
зменшено в умовах посиленої цен-
тралізації управління європейськими 
програмами, нині розуміють, що вони 
відіграють вирішальну роль в інтер-
націоналізації освіти та досліджень і 
їм слід надавати додаткову підтримку.

– Незважаючи на поглиблення по-
дальшої прозорості Болонського про-
цесу, у системах вищої освіти, проце-
дурах та фінансуванні країн Європи 
досі існують значні відмінності, які 
впливають на стан розвитку інтерна-
ціоналізації в цих країнах.

– Спостерігаються суттєві диспро-
порції у кредитній та ступеневій мо-
більності, а також мобільності пер-
соналу в різних країнах Європи. Це 
особливо стосується Центральної та 
Східної Європи, де існує як дисбаланс 
мобільності, так і гірша якість вищої 
освіти. Це потребує уваги не тільки на 
національному, а й на європейському 
рівні, оскільки може призвести до по-
силення деінтернаціоналізації.

– Європа все ще перебуває на шля-
ху до цифрової революції та є носієм 

нової думки про те, як цифрова рево-
люція може покращити якість вищої 
освіти і доступ до неї. Таким чином, 
необхідно приділяти підвищену ува-
гу цифровому навчанню як інстру-
менту, що доповнює інтернаціоналі-
зацію вищої освіти не тільки через 
масове відкриття онлайнкурсів, а й 
через віртуальний обмін та спільне 
навчання в Інтернеті.

Академічна мобільність надає 
інституційні, професійні, особисті 
переваги, а отже, і блага країні й 
суспільству: сприяє підвищенню яко-
сті підготовки членів освітньої спіль-
ноти; полегшує та підсилює процес 
акредитації; підвищує якість навчан-
ня й наукових досліджень; посилює 
конкурентоспроможність на націо-
нальному та міжнародному рівнях; 
дає можливість та/або полегшує ви-
вчення іноземної мови; уможливлює 
пізнання інших культур, що сприяє 
розвиткові космополітичного типу 
мислення; відкриває нові перспек-
тиви для професійного розвитку; за-
безпечує країну фахівцями, здатними 
вирішити ключові економічні, полі-
тичні, соціальні, наукові та технічні 
проблеми країни; сприяє соціаль-
ному й культурному співіснуванню, 
підвищенню рівня толерантності та 
міжнаціональної і міжкультурної вза-
ємоповаги.
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S. BAKA

THE MAIN ELEMENTS OF ACADEMIC MOBILITY  
IN THE EU AND OTHER COUNTRIES

Summary: The purpose of the article is to identify and describe the main elements 
of the academic mobility system in the EU and other countries. The main elements of 
academic mobility are national academic mobility centres, higher education 
institutions, students, and teaching staff. The legal framework serves as the basis for 
the existence of academic mobility, providing its consolidation with state laws on 
higher education and the source of rights for participants in academic exchanges 
(students, teachers, researchers, academic staff). In this article, the elements of 
academic mobility are examined in the context of such countries as Austria, Germany, 
the United Kingdom, Finland and the United States of America. During the active and 
fruitful interaction between the elements of academic mobility, competition from 
developing countries, combined with the opportunity for close cooperation, is 
intensifying as they have become more active actors in higher education, there is 
observed the recognition of the need for higher education and cooperation in various 
fields in the context of student and staff mobility. The studying internationalization 
strategies in higher education requires a special focus on Europe as it is considered 
to be the most internationalized education area in the world. The phenomenon of 
academic mobility has positive influence on improving the quality of education, 
mutual understanding between different cultures, forming a new generation, 
prepared for life and work in the globalized community, integrating the international 
educational space with the help of the use of world educational resources.
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