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В. КОВТУНЕЦЬ

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ
РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ СТАТИСТИКИ В УКРАЇНІ
Основні завдання освітньої статистики
Управління сферою освіти в умовах
кардинальних реформ має базуватись
на якомога повнішій і достовірній статистичній інформації. Порівняльний
аналіз стану української освітньої статистики свідчить про суттєве відставання України від розвинених країн [1].
Завдання створення сучасної освітньої статистики покладено на державну
наукову установу «Інститут освітньої
аналітики», що покликана сформувати
систему якісної статистики для всіх рівнів освіти, удосконалення процедур її
збору, отримання повної інформаційної
картини функціонування системи освіти, створення аналітичних матеріалів.
Рішення Світового банку про надання ґранту Україні на розбудову спроможності освітньої статистики дало
значний поштовх розвитку інформаційно-аналітичного забезпечення управління українською освітою.
Окреслимо найбільш нагальні зав
дання розвитку освітньої сфери в Україні, виконання яких потребує якісної статистики.
1. Справедливий розподіл бюджетних коштів у сфері вищої освіти.
Сьогодні в Україні доволі гостро стоїть проблема якості вищої освіти. Однак
усталені фінансові механізми не стимулюють покращення якості, держава
досі «утримує заклади вищої освіти» замість оплачувати здобуття освіти, тобто, надання освітніх послуг.
Це хибна методологія фінансування,
за якої державні витрати не завжди відповідають якості освітніх послуг. В силу
багатьох змін, які відбуваються, вищі
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навчальні заклади України знаходяться
в стані глобальної конкуренції із закладами інших країн, а не тільки конкурують між собою. Тому державні ВНЗ повинні змінити свої підходи до надання
освітніх послуг. Організаційно це може
бути забезпечено, зокрема, зміною їх
статусу бюджетних установ на статус
державних неприбуткових організацій,
що надасть вищим начальним закладам
реальну фінансову автономію. Зараз
МОНУ спільно з Комітетом Верховної
ради з питань науки і освіти працюють
над відповідними змінами до Закону
України «Про вищу освіту», Податкового та Бюджетного кодексів.
Суть нових підходів до фінансування
вищої освіти полягатиме в переході до
розподілу бюджетних коштів за формулою, в якій враховуватиметься результативність діяльності закладу вищої освіти (ЗВО). Фінансування за розробленою
формулою та новий статус ЗВО потребуватиме нового фінансового менеджменту в українських університетах.
В контексті зазначеного необхідно
переглянути систему освітніх статистичних показників, які подаються закладами вищої освіти, розширити їх
склад за рахунок фінансових показників, передбачити адміністративну відповідальність за достовірність наданих
даних. Для цього необхідно внести зміни до Закону України «Про вищу освіту», інших нормативних актів, щоб нова
система статистичних показників була
дієвою і надавала можливість періодичного інформативного моніторингу стану вищої освіти в Україні.

5

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ
2.Забезпечення якості освіти з
урахуванням регіональних особливостей та формування доданої освітньої вартості (цінності), що отримується в закладах освіти.
Освіта є потужним чинником розвитку людського капіталу. Проте для
забезпечення такого розвитку необхідним є забезпечення потрібного рівня
доступу населення до освіти і, особливо,
забезпечення належної якості освіти.
Аналіз освітнього сектору в країнах,
що розвиваються та в Україні, здійснений
міжнародними експертами, засвідчує: показники якості освіти в таких країнах набагато гірші, ніж кількісні показники, за
якими ці країни переважно звітують [2].
Розширюючи перелік статистичних
показників, які необхідно збирати від
закладів освіти, необхідно чітко визначитись з переліком показників якості
освіти, а також показників, які дадуть
змогу контролювати прогрес набуття
компетентностей здобувачами освіти.
3. Доступність високоякісної освіти.
На сьогодні різні групи представників освітнього середовища стверджують про посилення нерівності у доступі
до якісної освіти, надмірну комерціалізацію освітніх послуг. Необхідно переглянути склад статистичних освітніх
даних з цієї позиції. Ми повинні мати
детальну інформацію, яка відображала

б перебіг зазначених процесів та давала
б змогу приймати обґрунтовані управлінські рішення.
4. Відповідність освіти потребам
ринку праці.
Дисбаланс між ринком праці й діяльністю сфери освіти сьогодні досягнув
критичного рівня. Ринку праці не вистачає кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів, які можуть поповнити
реальний сектор економіки. Конституція
України гарантує право кожного громадянина на доступність якісної освіти,
проте ми повинні обґрунтовано визначити, які саме спеціальності найбільше
потребують бюджетної підтримки. І тут
також ефективні рішення пов’язані із
наявністю достовірних статистичних даних, аналітикою процесів на ринку праці.
5. Забезпечення прозорості процедур ліцензування/акредитації.
Міністерством освіти і науки України
планується запуск найближчим часом
прозорого сервісу ліцензування закладів освіти на основі Єдиної державної
електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).
Передбачається також здійснити низку
заходів для забезпечення прозорих процедур акредитації навчальних закладів.
Достовірна статистика про склад науково-педагогічних колективів, матеріально-технічну базу навчальних закладів
суттєво спростить ці процеси.

При розбудові інформаційно-аналітичної системи освіти, зокрема, існуючої «Державної інформаційної системи
освіти» (ДІСО) та вдосконаленні української системи освітньої статистики варто широко враховувати кращі практики
і досягнення міжнародних інституцій.
Зокрема, доцільно згадати Інститут статистики ЮНЕСКО [3], який на сьогодні
є найбільш повним джерелом статистики освіти в світі. Інститут запровадив низку нових даних та міжнародних
стандартів у галузі науки, культури та

комунікацій. За допомогою мережі статистичних консультантів, які розосереджені у всьому світі, забезпечується
підвищення якості та використання даних на національному та міжнародному
рівнях. Інститутом статистики ЮНЕСКО
забезпечується розроблення відповідних методик та стандартів; на їх основі
здійснюється посилення національного
потенціалу у виробництві та використанні даних; посилення та сприяння
аналізу з використанню даних для формування освітньої політики.

Міжнародні вимоги до освітньої статистики
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Середньострокова стратегія розвитку статистики, представлена Інститутом статистики ЮНЕСКО і схвалена
виконавчою радою організації, передбачає, відповідно до Програми сталого
розвитку ООН до 2030 року, розроблення нової системи показників освіти, в
т.ч. показників якості освіти, та сприяння використанню та аналізу даних;
розроблення міжнародної статистики
про результати навчання; розроблення
міжнародної статистики у сфері науки,
техніки та інновацій; культури; комунікацій й інформації; посиленні наскрізної статистичної діяльності.
Серед пріоритетів Інституту на 20142021 роки, пріоритетом номер один є
статистика розвитку людини, яка включає в себе показники, що відображають:
1) гендерну рівність;
2) якість базової освіти;

3) доступ до середньої освіти, підвищення кваліфікації та вищої освіти;
4) статистику наукових досліджень,
технологій та інновацій;
5) культуру та розвиток;
6) інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) у сфері освіти.
Основні розділи, які мають охоплюватися освітньою статистикою сьогодні, це:
1. Навчальні заклади
• Приміщення
• Обладнання
• Персонал
2. Фінансування освіти
• Державне
• Місцеве
• Приватне
3. Навчальні досягнення
• Учні
• Педагоги.

В Україні збір і обробка освітніх статистичних даних регулюється Законом
України «Про державну статистику»
[4], Законом України «Про освіту» [5],
вітчизняною статистичною методологією. Відповідно до статті 3 Закону України «Про державну статистику», державна статистична політика спрямована на
створення інтегрованої системи обліку
та статистики на всій території України
та її адаптацію до міжнародних стандартів та методології. Статтею 11 визначені
державні статистичні органи:
• спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі статистики, створений відповідно
до статті 106 Конституції України;
• територіальні державні статистичні
органи Республіки Крим, областей, районів та міст, створені та підпорядковані
спеціально уповноваженим центральним органам виконавчої влади у галузі
статистики відповідно до законодавства;
• функціональні державні статистичні органи – підприємства, організації та

установи, створені та підпорядковані
спеціально уповноваженим центральним органам виконавчої влади у галузі
статистики відповідно до законодавства.
Ці органи утворюють єдину систему
органів державної статистики.
У свою чергу, статтею 72 Закону
України «Про освіту» передбачено ширший обсяг первинної статистичної інформації.
Зокрема, освітня статистика має
включати:
– статистичні дані центрального органу виконавчої влади у сфері статистики про систему освіти і ринок праці;
– статистичні дані, отримані шляхом
оброблення деперсоналізованої інформації про здобувачів освіти;
– статистичну інформацію, отриману
за результатами моніторингових досліджень якості освіти;
– статистичні показники, що відображають стан системи освіти.
При цьому центральний орган виконавчої влади у сфері статистики здійс-

Правове забезпечення освітньої статистики в Україні
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нює збір первинної статистичної інформації у сфері освіти та її оброблення.
Перелік показників, порядок збору та
методика оброблення статистичної інформації у сфері освіти погоджуються з
центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки».
Передбачено вільний доступ до деперсоналізованих статистичнх відомостей через мережу Інтернет.
Важливою є також стаття 74 зазначеного Закону щодо єдиної державної
електронної бази з питань освіти, яка
визначає, що «у системі освіти діє Єдина державна електронна база з питань
освіти – автоматизована система, функціями якої є збір, верифікація, оброблен
ня, зберігання та захист інформації про
систему освіти».
Складовими Єдиної державної електронної бази з питань освіти є:

– Реєстр суб’єктів освітньої діяль
ності;
– Реєстр документів про освіту;
– Реєстр сертифікатів зовнішнього
незалежного оцінювання;
– Реєстр студентських (учнівських)
квитків.
Уся інформація, що міститься в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, крім персональних даних та
інформації з обмеженим доступом, має
бути доступною у форматі відкритих
даних, у тому числі з урахуванням потреб осіб з порушенням зору.
Закон «Про освіту» передбачає функціонування чотирьох освітніх реєстрів:
• Реєстр надавачів освітніх послуг;
• Реєстр документів про освіту;
• Реєстр сертифікатів зовнішнього
незалежного оцінювання;
• Реєстр студентських/учнівських
квитків.

Побудова освітньої статистики на базі державних реєстрів
На основі реєстру закладів освіти
має бути побудована статистика освітніх закладів, яка включатиме первинну
статистичну інформацію про здобувачів
освіти, педагогів, приміщення, обладнання і показники результатів навчання. Взаємодія системи статистики з Реєстром показана на рис. 1.
Пропонована система освітньої статистики суттєво відрізняється від ниніш

ньої. Передбачається, що відтепер не
Державний комітет статистики України, а саме Інститут освітньої аналітики буде збирати первинні статистичні
відомості. Ці відомості мають бути достатньо деталізовані. Зараз же за відомими статистичними формами збирається узагальнена статистика, достатня
для оцінки та прогнозування соціального-економічного розвитку держави

ПЕРВИННІ СТАТИСТИЧНІ ДАНІ
– Учні/студенти
– Педагоги
– Приміщення
– Обладнання
– Якість результатів освіти
РЕЄСТР ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
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на макрорівні. Освітянам же потрібні
більш детальні дані, зокрема статистика про якість освіти.
З іншого боку, збір первинних статистичних відомостей не повинен порушувати право приватності, гарантоване статтею 32 Конституції України.
Конфіденційна інформація про особу та
її персональні дані не можуть бути складовою первинних статистичних відомостей.
Сьогодні проходить перший етап цієї
трансформації, здійснюються заходи
щодо створення детальної статистики
сфери середньої та вищої освіти, а наступного року планується створення
підсистеми фінансової звітності університетів. Така статистика відповідно
до зазначеної програми ООН повинна
включати не тільки загальні відомості,
але й відомості про якість освіти на різних рівнях. В підсумку освітні управлінОсвітній заклад

Освітній заклад

ці, дослідники освіти матимуть змогу
побачити в Реєстрі кожну, навіть початкову школу, кількість учнів, характеристику приміщень, обладнання, зокрема, кількість комп’ютерів в цій школі,
кількість вчителів, їх категорії, звичайно, без персональних даних.
Збір первинних статистичних відомостей має бути переведений в електронну форму на основі Інтернет-технологій (рис. 2).
Формування спектру освітніх інформаційних послуг, що надаються із залученням даних Реєстру, приведено на
рис. 3.
Дуже важливо зробити систему відкритою, доступною для дослідників
освіти. Має бути портал відкритих даних із сервісами, зручними для користувачів різного рівня, в т.ч. дослідників.
Наступними кроками має стати інтеграція систем із Реєстром документів
Освітній заклад

Освітній заклад

Освітній заклад

ПЕРВИННІ СТАТИСТИЧНІ ДАНІ

Рис. 2. Збір первинних статистичних відомостей
РЕЄСТР ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

ПЕРВИННІ СТАТИСТИЧНІ ДАНІ

Звіти для ДССУ

Звіти для МОНу

Ліцензування

Акредитація

Рис. 3. Формування освітніх інформаційних послуг із залученням даних Реєстру
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про освіту, реєстром студентських та учнівських квитків.
Безумовно, цікавим для дослідників
буде дослідження якості освіти. У перспективі розвиток освітньої статистики
передбачає впровадження електронної
освітньої картки особи (історія освіти;
поточний процес навчання; дипломи
випускників) – електронного докумен-

та, який належить особі і лише знеособ
лені (деперсоналізовані) дані будуть
надаватися для досліджень. Лише після досягнення цього рівня можна буде
стверджувати, що в Україні створена
система освітньої статистики, яка відповідатиме міжнародним стандартам і
забезпечуватиме поступальний розвиток сфери освіти.
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УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

УДК 37.07; 311.4

С. ЛОНДАР

ЗАВДАННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
СИСТЕМИ ОСВІТИ (ДІСО)

Анотація. Стаття присвячена висвітленню проблем розвитку інформаційно-аналітичного забезпечення управління системою освіти в Україні. У зазначеному контексті проаналізовано Звіт Світового банку в рамках SABER
(The Systems Approach for Better Education Results (Системний підхід з метою
покращення освітніх результатів)). Ґрунтовно висвітлено підходи до подальшої модернізації Державної інформаційної системи освіти (ДІСО). Визначено
інструментарій модернізації ДІСО, шляхи запровадження принципів електрон
ного врядування в освітній галузі та розширення спектру актуальних інформаційних послуг, які будуть надаватися всім зацікавленим сторонам.
Ключові слова: освіта, управління системою освіти, інформаційно-аналітична система, державна інформаційна система освіти (ДІСО).
Рис. 4. Літ. 12.
JEL classification: I21, І28.
У 2016 році Світовим банком уперше було оцінено стан функціонування
українських державних інформаційних
систем управління освітою, це було
здійснено в рамках SABER (The Systems
Approach for Better Education Results
(Системний підхід з метою покращення освітніх результатів)) [1]. Ця подія є
важливою для України, вона є визнанням результатів реформування у сфері
освіти в рамках реалізації стратегічних
завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України та Планом пріоритетних дій уряду [2].
Для підвищення ефективності державної освітньої політики через удосконалення механізмів управління ресурсами і процесами в системі освіти,
забезпечення прийняття виважених
управлінських рішень на основі об’єктивних статистичних даних необхідним є формування ефективної системи збору статистичних освітніх даних,
здійснення моніторингу процесів, що
відбуваються в первинних ланках освіти, у тому чи іншому навчальному за-
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кладі та використання таких даних.
Достовірність і оперативність збору
статистичної інформації є основою для
планування, формування виваженої
освітньої політики, здійснення адекватних реформаторських змін з боку
Міністерства освіти і науки України відповідно до визначених цілей. Завдання
відстеження змін, що відбуваються у
сфері освіти, збору освітньої статистики, її аналізу, створення аналітичних
матеріалів для обґрунтування виважених рішень реалізуються з допомогою
Державної інформаційної системи освіти (ДІСО), функціонування якої забезпечується державною науковою установою «Інститут освітньої аналітики» [3].
Становлення та розвиток ДІСО в Україні
залежить від успішного вирішення ряду
технічних та інституційних питань, зокрема ухвалення необхідних актів законодавства, політичної культури, структури економічної та фінансової системи, наявних ресурсів тощо [4].
Проведене Світовим банком оцінювання ДІСО (української EMIS) в рамках
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SABER показало, що функціонування
ДІСО в 2016 році відбувалося ще недостатньо ефективно [5]. Оцінювання
інформаційної системи ДІСО в розрізі
декількох напрямів проводилось фахівцями Світового банку за чотирирівневою бальною шкалою: рівень «латентний» (обмежені можливості середовища стосовно забезпечення процесів,
структури, управління даними EMIS, їх
використання); рівень «розвивається»
(вирізняються певні стійкі елементи середовища для створення даних, забезпечення основних процесів, структури,
управління даними, їх використання);
рівень «розвинутий» (цілком сформоване середовище для створення даних, забезпечення основних процесів, структури, управління даними, використання
даних на місцях, можливою є інтеграція
декількох EMIS), рівень «досконалий»
(наявне всебічно сприятливе середовище для забезпечення процесів, структури, керування даними, використання та
інтеграції декількох EMIS, реалізуються
технології інтелектуальної аналітики).
Зокрема, рівень напряму «Сприятливість інституційного середовища для
розвитку ДІСО» оцінено як «розвинутий», напряму «Стійкість функціонування ДІСО» та напряму «Забезпечення
якості даних в ДІСО» як «розвивається»,
а рівень напряму «Використання ДІСО
в освітньому управлінні» як «латентний» [5].
Усе зазначене вказує на необхідність
зміни підходів до організації роботи
ДІСО та на необхідність модернізації
цієї системи загалом.
Існує ряд факторів, що спричинили оцінку «розвинутий» для напряму
«Сприятливість інституційного середовища для розвитку ДІСО». На думку
фахівців Світового банку, переломним
моментом стало те, що в 2014 році Міністерство освіти і науки України заснувало Інститут освітньої аналітики (ІОА)
із мандатом на збір, аналіз та поширення освітніх даних [5]. Було сформовано су-
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купну законодавчу базу, що складається
з наказів міністерства, постанов уряду,
статуту ІОА. Вона передбачає періодичний збір даних до Державної інформаційної системи освіти (ДІСО), управління якою здійснює ІОА, з усіх початкових,
середніх та старших шкіл, а також перевірку даних. Було встановлено процедури та строки збору даних із використанням форм щорічної шкільної звітності – ЗНЗ-1 (дані про учнів) та 83-РВК
(дані про педагогічний склад). Видатки
на ДІСО щорічно передбачаються в бюджеті ІОА і включають обслуговування, технічну підтримку та оплату праці
персоналу. Водночас не до кінця вирішено проблеми, пов’язані зі стійкістю
фінансування ІОА, особливо в частині
придбання програмного забезпечення
й апаратних засобів, утримання висококваліфікованого персоналу тощо [6].
Ще один напрям – «Стійкість функціонування ДІСО» – оцінено на рівні «розвивається» [5]. Починаючи з 2016 р.,
ДІСО використовується для збору статистичних даних шкільного рівня.
Спектр даних стосується здебільшого
адміністративних даних, але не охоплюються фінансові, кадрові дані чи результати навчання учнів. ДІСО не інтегрована з іншими базами даних освітнього
сектору, відсутні умови для забезпечення міжвідомчого обміну даними. Технологія збору недосконала: генеруються
два потоки даних – цифровий та паперовий, здійснюється звірка цих потоків на
місцевому, регіональному та центральному рівнях. Після перевірки електрон
ні дані вносяться до бази даних ДІСО.
Щодо аналітики, то на сьогодні вона
обмежена базовим статистичним аналізом, розширені статистичні інструменти все ще не інтегровано в ДІСО. Не
створена довгострокова модель розвитку системної архітектури ДІСО, що може
негативно позначитися на планах її розширення, генерування даних та системної інтеграції. На сьогодні вже існують
плани розширення й модернізації ДІСО.
“Освітня аналітика України” • 2018 • № 1 (2)

УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ
До системи планується під’єднати нові
модулі збору даних, статистики та генерування звітів. Будуть розроблені
механізми обміну даними та інтеграції
ДІСО з іншими базами освітньої інформації. Утім при цьому можуть виникати
проблеми, пов’язані із сумісністю з програмним забезпеченням, розробленим
ще у 2009 році.
На стійкість роботи ДІСО впливають
також проблеми кадрового, професійного, фінансового, матеріально-технічного забезпечення. Згідно зі штатним
розписом, що діє в ІОА, для працівників,
закріплених за ДІСО, заробітна плата є
поки що фінансово неконкурентоспроможною порівняно з приватним сектором. Це зумовлює певні проблеми з підбором та утриманням кваліфікованих
кадрів. Існує також невідпрацьованість
технічної та технологічної складової на
місцях під час збору первинної статистичної інформації, все ще недостатнім
є рівень культури управлінців освітньої
сфери на місцевому рівні, відсутня мотивація до виконання своїх функціональних обов’язків, відповідальності, наявні
проблеми з роботою мережі Інтернет у
навчальних закладах тощо [5].
Щодо напряму «Забезпечення якості
даних в ДІСО», він оцінений рівнем «розвивається». Таку оцінку можна пояснити
проблемами «зростання». Дані шкільної
статистики здебільшого є достовірними.
Термінологія даних та поняття є достатньо чітко визначеними, вони відповідають міжнародним нормам класифікації.
Однак проблематичною залишається
організація перевірки цих даних та своєчасність їх подання. В Інституту освітньої аналітики, як адміністратора ДІСО,
відсутні реальні можливості впливу й
повноваження із забезпечення своєчасного подання звітності освітніми закладами. Тому необхідні додаткові заходи
щодо забезпечення якості статистичного матеріалу [5].
Для напряму «Використання ДІСО
в освітньому управлінні» експертами
“Освітня аналітика України” • 2018 • № 1 (2)

Світового банку виставлено оцінку «латентний».
Використання інформації, наявної
в ДІСО, для функцій управління на сьогодні все ще обмежене. Воно гальмується процесами адміністративно-територіальної децентралізації, реформування
закладів освіти, зокрема оптимізації їх
мережі, пов’язаної зі створенням опорних шкіл із філіями тощо. Ці процеси
тривають на території України і до сьогодні.
На рівні Міністерства освіти і науки
України освітні дані здебільшого є потрібними для ухвалення рішень щодо
розподілу фінансових ресурсів, а також
для обґрунтування стратегічних рішень
на регіональному рівні, наприклад, для
ухвалення рішень з реорганізації шкільної мережі.
Донорські організації, неурядові організації та незалежні дослідники мають обмежений доступ до даних ДІСО.
Батьки та школи зазвичай нечасто користуються даними ДІСО, оскільки вони
доступні їм в узагальненій формі без
супровідних пояснень. У ДІСО бракує
методів поширення відкритих даних
та ефективних механізмів отримання
відгуків і коментарів. Для виправлення
становища планується використати позитивний досвід інших країн, які отримують суттєві переваги від ефективного поширення та використання подібних даних з метою підвищення успішності учнів і досягнення багатьох освітніх
цілей [5].
Таким чином, як зазначають експерти Світового банку, на сьогодні електрон
ні дані, що містить ДІСО, є обмеженими
[5]. Зокрема, системою не висвітлюються навчальні досягнення учнів, людські
ресурси, які формують педагогічний та
непедагогічний персонал навчальних
закладів; інформація доступна лише в
сукупній формі (кількість учителів за
віковою групою, рівень досвіду тощо),
немає інформації про кількість педагогічних ставок, відсутня фінансова
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інформація. ДІСО фіксує базову освітню інформацію, починаючи з рівня навчального закладу, а варто було б починати з рівня учня [5].
Експерти Світового банку вважають,
що кардинальним рішенням у майбутньому має стати перехід до ефективних
універсальних унікальних ідентифікаторів учнів, що полегшило б відстеження
навчальної траєкторії учнів у школах
та на різних рівнях освіти. Створення
універсального шкільного реєстру з унікальними шкільними ідентифікаторами сприяло б спроможності державних
управлінців стежити за окремими школами та приймати більш обґрунтовані
рішення щодо їх розвитку. Подібним чином унікальні ідентифікатори вчителів
дали б змогу краще управляти людськими ресурсами в навчальних закладах [5].
Фахівцями Світового банку сформовано в розрізі виокремлених ними напрямів ряд рекомендацій, які, на їхню
думку, сприятимуть розвитку інституційного середовища, підвищенню стійкості функціонування ДІСО, покращенню якості освітніх статистичних даних
в ДІСО, забезпеченню більш широкого
використання ДІСО в освітньому управлінні.
Основні рекомендації стосовно напряму «Сприятливість інституційного
середовища для розвитку ДІСО» полягають у наступному [5]:
– привести в струнку систему в рамках окремого проекту правове забезпечення модернізованої ДІСО, організаційні процеси діяльності ДІСО, управління людськими ресурсами, бюджетне
фінансування;
– відобразити в статуті ІОА зміни
стосовно розширення відповідних можливостей модернізованого ДІСО, вдосконалення його організаційної інфраструктури тощо;
– виокремити бюджет на утримання модернізованої ДІСО в бюджеті IОА
з метою окремого врахування необхідних витрат на навчання персоналу, за-
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купівель обладнання та програмного
забезпечення. Важливо уникнути надмірної залежності від використання
донорського фінансування для забезпечення функціонування модернізованої ДІСО;
– розробити і затвердити Міністерством освіти і науки України середньостроковий комплексний план розвитку
модернізованої ДІСО, в якому передбачити часову трансформацію ДІСО стосовно наступних аспектів: звітності на
центральному, місцевому та шкільному
рівнях; відповідальності за статистичні
дані та право власності на дані; напрямів використання бюджету ДІСО; процедур подання і збору даних; процедур
закупівель програмного забезпечення/
обладнання від зовнішнього постачальника; технічних характеристик ДІСО;
специфікації статистичних даних; механізмів (внутрішніх та зовнішніх) з перевірки достовірності даних; формування
політики конфіденційності; стратегії
поширення даних; межі використання
даних ДІСО зацікавленими сторонами
(стейкхолдерами); створенні кодексу
поведінки для персоналу ДІСО; заходів
з підвищення професійного рівня персоналу ДІСО.
Основні рекомендації стосовно напряму «Стійкість функціонування
ДІСО» полягають у наступному [5]:
– забезпечити можливості інтегрування ДІСО з іншими інформаційними
системами освітніх даних, підвищити
рівень статистичних та аналітичних
можливостей ДІСО, зокрема за рахунок
освоєння методології аналізу сценаріїв
(«що-якщо»), прогнозного моделювання, аналізу ефективності та демографічного прогнозування;
– удосконалити методику перевірки
достовірності статистичних даних та
впровадити стандарти забезпечення
якості;
– розширити специфікацію освітніх
даних, що збираються в ДІСО, за рахунок даних про людські ресурси, фінан“Освітня аналітика України” • 2018 • № 1 (2)
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сових даних освітніх закладів та даних
про результати навчання учнів тощо.
Основні рекомендації стосовно напряму «Забезпечення якості даних в
ДІСО» полягають у наступному [5]:
– забезпечити точність, достовірність та корисність статистичних даних
для підтримки процесу прийняття виважених управлінських рішень, спрямованих на поліпшення результатів освітньої галузі;
– поліпшити інструментальні можливості перевірки освітніх статистичних даних у рамках ІОА, а також через
систему зовнішніх інспекторів та відгуків і коментарів користувачів цих даних;
– забезпечити ІОА достатніми ресурсами, повноваженнями та внутрішніми
спроможностями для своєчасного збору
освітніх статистичних даних;
– упровадити в модернізовану ДІСО
вбудовані стандарти забезпечення якості, які давали б змогу здійснювати неперервне самовдосконалення системи
управління даними (рис. 1).

Основні рекомендації стосовно напряму «Використання ДІСО в освітньому управлінні» полягають у наступному [5]:
– надати всім зацікавленим сторонам можливості отримувати і використовувати освітні дані;
– забезпечити своєчасний доступ до
відповідних даних про освіту;
– удосконалити стратегію поширення інформації та забезпечити всім зацікавленим сторонам можливість отримувати і використовувати освітні дані,
індивідуальне представлення даних
для потреб зацікавлених сторін, наявність зворотного зв’язку (рис. 2).
Важливим завданням є формування основних засад модернізації ДІСО в
рамках створення загальної структурної моделі інформаційно-аналітичного
забезпечення управління освітою, яка
будується на основі взаємопов’язаних
організаційних, методичних, інформаційно-технологічних видів діяльності
щодо збору, систематизації, аналізу,
зберігання, використання та розповсю-

Рис. 1. Використання стандартів якості ISO 9000 для оцінювання стійкості ДІСО

Джерело: розроблено автором на основі [5; 7].
“Освітня аналітика України” • 2018 • № 1 (2)
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Рис. 2. Зворотний зв’язок в ДІСО: забезпечення інформаційних відгуків
і коментарів

Джерело: розроблено автором на основі [5; 8].
дження даних з метою відображення
всіх важливих аспектів функціонування
сфери освіти. В рамках побудови цієї моделі створюється єдиний інформаційний освітній простір України. Модель
передбачає наявність взаємопов’язаних
різноманітних освітніх реєстрів з необхідною за повнотою статистикою щодо
дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих
навчальних закладів; наявність інструментів підтримки необхідної якості та
доступності освіти; інструментів здійснення освітньої аналітики та візуалізації результатів аналізу; сучасних засобів
надання освітніх даних зацікавленим
сторонам – управлінським органам, педагогічній та батьківській спільноті.
Поряд з іншими інформаційними
системами, які функціонують в освітній
сфері, ДІСО є важливим складовим ядра
цієї моделі. ДІСО формується на основі
апаратно-програмних засобів з основ
ною метою створення, перш за все, всеохоплюючих статистичних освітніх даних, які виникають в первинному джерелі – навчальному закладі. Процедурно
це має здійснюватися в режимі онлайн,
достовірність даних має забезпечувати-
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ся системою організаційної, адміністративної та фінансової відповідальності.
В умовах децентралізації державного
управління і переходу до державно-громадської моделі управління освітою варто враховувати, що двома найважливішими кінцевими аспектами корисності
ДІСО є забезпечення Міністерства освіти і науки України, національної і регіональних статистичних служб якісними
статистичними освітніми даними для
прийняття адекватних управлінських рішень, зокрема, для здійснення ефективних бюджетних освітніх видатків. Важливим є також інформування широких
кіл громадськості, освітянської спільноти про стан і результати освітньої діяльності на всіх рівнях та створення умов
переходу до електронного врядування в
системі освіти, що можливо через створення порталу відкритих освітніх даних
(принцип Open Data).
У контексті зазначеного найважливіші завдання, які мають виконуватися в
рамках модернізації ДІСО, вбачаються в
наступному:
1. Підготовка необхідних програмних документів для забезпечення надійної інституціоналізації ДІСО, зокре“Освітня аналітика України” • 2018 • № 1 (2)
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ма, в контексті імплементації статей 72
та 74 Закону України «Про освіту» [9].
2. Збір необхідної інформації для забезпечення органів статистики даними
про стан освітньої галузі на національному (державна служба статистики України, ДССУ) і регіональному рівнях [10].
3. Створення реєстру загальноосвітніх навчальних закладів та інших закладів, де здобувається середня освіта. Отримання від цих закладів достовірних,
актуальних доказових даних про стан
системи освіти за затвердженою МОНУ і
ДССУ системою показників, що охоплюють заклад освіти, кадри освітнього закладу, здобувачів освіти (учнів), фінансування закладу.
4. Забезпечення учасників бюджетного процесу на національному і регіональному рівнях фінансовою інформацією у
розрізі окремих закладів освіти, ОТГ, районів для планування видатків на освіту
на основі повних, актуальних, достовірних даних, обґрунтованих, прозорих, підзвітних принципів і процедур розподілу
освітньої субвенції, а також можливості
аналізу ефективності використання бюджетних коштів на рівні ЗНЗ, ОТГ, району,
країни в цілому за освітнім напрямком.
5. Можливість інтеграції в ДІСО даних з різних джерел (від УЦОЯО, ЄДЕБО,
навчальних закладів – ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ,
ПТНЗ, ВНЗ, державних органів управління освітою, зокрема МОНУ, Міністерства фінансів України, національних і
міжнародних (PISA, TIMSS тощо) проектів дослідження якості освіти).
6. Забезпечення моніторингу якості,
доступності освіти для органів управління освітою і широких кіл громадськості.
7. Створення та інформаційне забезпечення функціонування порталу
відкритих деперсоніфікованих доказових статистичних і аналітичних даних
про стан і результати освітньої діяльності, результатів моніторингу якості
і доступності загальної освіти на всіх
рівнях. Можливість автоматичного генерування освітніх звітів. Використан“Освітня аналітика України” • 2018 • № 1 (2)

ня Google Maps і системи географічної
прив’язки шкіл із зазначенням їх середнього рейтингу для батьків з метою забезпечення підзвітності шкіл.
Відповідно до зазначених завдань,
Інститутом освітньої аналітики були
розроблені Технічні вимоги до програмно-апаратного забезпечення, розроблені у відповідності з положеннями
Рамкової угоди щодо грантів технічної
допомоги між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку
від 14.01.1998, постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153 «Про
створення єдиної системи залучення,
використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги», договору
про надання повноважень на впровадження Гранту Цільового фонду багатьох донорів з розбудови статистичної
спроможності № TF0A4096 «Проект
зміцнення науково обґрунтованої розробки державної політики на основі
освітньої статистики та аналітики» між
Міністерством економічного розвитку
і торгівлі України та Державною науковою установою «Інститут освітньої аналітики» від 24 січня 2017 року [11].
Здійснення модернізації ДІСО перед
бачається за рахунок фінансової допомоги Міжнародного банку реконструкції та розвитку («Світовий банк»), що є
адміністратором грантів, наданих різ
ними донорами в рамках Цільового фонду багатьох донорів з розбудови статистичної спроможності ІІІ («TFSCB-III:
TF070561»).
Щодо загальних аспектів, представлених в розроблених Технічних вимогах
до програмно-апаратного функціонування ДІСО, відзначимо наступні [12].
І. Загальні функціональні технічні вимоги до модернізованої ДІСО.
Система має містити засоби налаштування для адаптації до змін статистичних форм та розширення переліку статистичної інформації, робота ДІСО має
базуватись на однорідному інтерфейсі
із використанням загальноприйнятих
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і загальнозрозумілих термінів, мнемонічних і графічних позначень.
Передбачається веб-орієнтоване про
грамне забезпечення; адаптивна верстка сторінок; реалізація можливості
роботи та перегляду інформації «на
дату»; час середнього відгуку серверної
частини системи на запит користувача
при нормальній моделі роботи у навантаженому режимі повинен не перевищувати 2–4 секунди при неблокуючій
мережевій комутації клієнта та без урахування очікування відповіді від периферійних пристроїв клієнта (апаратних
ключів ЕЦП, сканерів, камер тощо).
Управління обліковими записами
здійснюється через: графічний інтерфейс управління обліковими записами;
графічний інтерфейс управління правами користувачів; механізми створення
та роботи із шаблонами наборів прав;
об’єднання у групи з однаковими властивостями (права та доступи) за вказаними механізмами.
Вимоги до інтерфейсу користувача:
можливість «чату» (обміну миттєвими
повідомленнями) між користувачами,
що беруть участь у процесі обробки документу, зі збереженням історії; інтерактивні повідомлення під час роботи з
системою про надходження на обробку
нових документів (опційно).
Презентація інформації для даних у
розрізі закладів та органів освіти: пошук об’єкта за номером, назвою (повною або частковою), типу(-ах), адресі;
відображення в табличному вигляді інформації в розрізі об’єктів; відображення місцезнаходження на мапах Google
з відкриттям нового вікна браузера;
можливість побудови графіків для даних різних об’єктів; облік і класифікація
довільного числа електронних образів
документів для відповідного органу чи
закладу освіти – вкладені файли з максимальною кількістю до 100 одиниць та
з максимальним об’ємом до 20 МБ кожний, довільного формату (Word, Excel,
PDF, etc.); реалізація механізмів голо-
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сування, анкетування, опитування для
користувачів системи різних рівнів для
збору іншої оперативної інформації;
представлення узагальнених регіональних даних органам самоврядування.
Для користувачів ДІСО передбачається особистий кабінет (індивідуальне
меню) із представленням різноманітної
інформації (узгоджується окремо).
Підсистема збору статистичної
інформації характеризується: веденням
єдиного довідника територій, базованого на КОАТУУ, що виконується користувачем/-ами системи; веденням єдиного
довідника загальноосвітніх, дошкільних,
позашкільних, професійно-технічних та
інших навчальних закладів; веденням
єдиного довідника органів управління
освітою; створенням довідників опису
статистичних даних та розробка конфігуратора статистичних форм, що дозволить зберігати в системі шаблон структури форм, додаткову інформацію для
візуалізації форм у веб-вигляді і уможливить заповнення форм через веб-брау
зер з подальшою можливістю експорту
даних до форм установленого зразка,
агрегації і візуалізації даних у різній деталізації; історією зміни реквізитів у довідниках органів та закладів освіти.
Підсистема освітянського менедж
менту характеризується: модулем формування даних для Державної служби
статистики; модулем аналізу бюджетної забезпеченості та розподілу освітньої субвенції; модулем агрегації даних
щодо якості середньої освіти.
Підсистема сповіщення для ви
конавців здійснюється через: листи в
електронній пошті; Push-повідомлення
для сповіщення адміністраторів. Також
розглядається можливість реалізації
розсилки СМС-повідомлень для сповіщення адміністраторів та користувачів
за допомогою функціоналу агрегаторів.
Підсистема архівного зберігання
інформації забезпечується засобами
СУБД (можливість запису на змінні носії; зберігання в поточній базі даних з
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особливими політиками доступу; інше
(опційно)).
Робота на мобільних пристро
ях за допомогою мобільного додатку:
аналіз та обробка документів і завдань
на мобільних пристроях за допомогою
мобільного додатку; можливість відображення звітів на основі даних на мобільному пристрої у додатку та/або у
веб-браузері; робота з обліковими записами користувачів.
Висуваються високі технічні вимоги
до адміністрування системи та ін
струментальних засобів розвитку. Зокрема, адміністрування та захист забезпечується через: автентифікацію користувачів у системі, вбудованими засобами
системи без інтеграції з зовнішніми системи автентифікації, наприклад, систем
служб каталогів; механізм однофакторної
парольної системи автентифікації; протокол передачі даних між компонентами
системи (сервер баз даних – веб-сервер –
клієнт); протокол захисту каналу даних
(SSL, TLЅ, інший); можливість підключення зовнішніх користувачів.
Забезпечується авторизація корис
тувачів i захист інформації від несанкціонованого доступу: формування
меню для користувача адміністраторами відповідного рівня, згідно з роллю в
системі; опис ролей груп користувачів з
доступу до інформації i функцій системи.
Забезпечується захист інформації
від несанкціонованого доступу: опис
ролей груп користувачів з доступу до інформації i функцій системи; формування індивідуального меню для кожного
користувача силами адміністратора
системи.
Здійснюється облік і контроль ро
боти користувачів: журнал роботи
користувачів із системою; журнал виконаних користувачами коригувань будьякої заданої інформації в системі за визначений період часу. Передбачається
також захист інформації від збою електроживлення або каналу зв’язку: засоби
захисту від порушення цілісності бази
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даних; засоби попередження втрати/
псування документів, що обробляються
користувачами на момент збою.
Модернізована ДІСО буде містити
вбудовані засоби розвитку: засоби зміни адміністратором будь-яких форм
(екранів) для введення (коригування,
аналізу) інформації; можливість одночасного створення різних форм коригування однієї і тієї ж інформації для
різних користувачів; можливість коригування будь-яких наявних звітів в системі i створення користувачами власних звітів; можливість внесення змін
до списків, бібліотек, довідників, які використовуються в роботі, з можливістю
додавання власних; можливість написання і вбудовування в систему власних
додатків Адміністратором.
До модернізованої ДІСО висуваються
високі вимоги щодо захисту інформації
та аудиту дій користувачів. Зокрема,
підсистема захисту інформації повинна забезпечити: захист інформації
від несанкціонованого доступу; ідентифікацію та автентифікацію користувачів; розмежування обов’язків користувачів і виділення декількох ролей
адміністраторів, які можуть виконувати
різні функції з адміністрування (реєстрацію облікових записів користувачів, призначення прав доступу, ведення
протоколів аудиту); розмежування доступу користувачів до папок, інформаційних об’єктів і довідників, що повинно дозволяти організувати одночасну
сумісну роботу декількох користувачів
системи, які виконують різні службові
обов’язки і мають різні права доступу;
налаштування інтерфейсу користувача таким чином, щоб він містив лише
об’єкти та функції, надані користувачеві
в доступ; контроль за імпортом/експортом інформації в систему/із системи;
безперервну реєстрацію критичних для
безпеки подій на рівні системи.
Схеми програмно-апаратного забезпечення та взаємодії складових ДІСО наведено на рис. 3 та 4.
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Рис. 3. Принципова схема роботи модернізованої ДІСО

Джерело: Технічні вимоги до програмно-апаратного забезпечення ДІСО [12].

Рис. 4. Схема програмно-апаратного забезпечення модернізованого ДІСО

Джерело: Технічні вимоги до програмно-апаратного забезпечення ДІСО [12].
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Глибока модернізація ДІСО, яка буде
здійснена впродовж 2018–2019 років,
передбачає суттєве покращення ситуації за всіма чотирма напрямами, які
оцінюються Світовим банком: «Сприятливість інституційного середовища для
розвитку ДІСО» «Стійкість функціонування ДІСО», «Забезпечення якості даних у ДІСО», та напряму «Використання
ДІСО в освітньому управлінні».
На сьогодні в Україні склалися прийнятні умови для глибокої модернізації
ДІСО, здійснення подальшого руху із запровадження принципів електронного
врядування в освітній галузі та розширення спектру актуальних інформаційних послуг, які будуть надаватися всім
зацікавленим сторонам.

Етап, на якому здійснюється робота
з модернізації ДІСО, це створення технічного завдання на основі вже наявних
технічних вимог модернізації ДІСО. Це
складна робота, адже вона має врахувати не тільки технічні особливості, а
спрогнозувати майбутні потреби, що
виникнуть в освітній галузі в процесі її
реформування в умовах здійснюваної в
Україні децентралізації управління, становлення автономії навчальних закладів, запровадження принципів прозорості і підзвітності.
Це завдання може бути ефективно
розв’язано тільки за умови консенсусу,
тому воно є відкритим для суспільного
і професійного обговорення.
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S. LONDAR

TASKS FOR THE MODERNIZATION OF THE STATE
INFORMATION SYSTEM OF EDUCATION (DISO)

Summary. In order to increase the efficiency of the state educational policy by
improving the mechanisms for managing resources and processes in the education
system, ensuring the adoption of sound management decisions on the basis of objective statistical data, it is necessary to form an effective system for collecting statistical educational data, monitoring the processes taking place in primary education
units, at a particular institution, and the use of such data. This article dwells upon
these topical issues. The issues of development of informational and analytical support for the management of the education system are studied in this article. The
World Bank Report under the SABER (The Systems Approach for Better Education
Results) is analyzed. The article evaluates the directions of DISO modernization,
which will be carried out during 2018–2019 and provides for a significant improvement of the situation in all four policy areas assessed by the World Bank: «Enabling
environment», «System Soundness», «Quality Data» and «Utilization for decision
making». Today there are favorable conditions for profound modernization of DISO
in Ukraine, further implementation of the principles of e-governance in the educational sector and the expansion of a range of up-to-date information services that
will be provided to all stakeholders. The current stage of DISO modernization is the
creation of a Terms of Reference based on the already existing Technical requirements for the DISO modernization. This is a complicated work, because it should not
only take into account technical features but also predict the future needs that will
arise in the educational sector in the process of its reforming in the conditions of decentralization of management in Ukraine, the formation of the educational institutions autonomy and the implementation of principles of transparency and accountability. This task can be effectively solved only by consensus, that is why it is open to
the public and professional discussion.
Keywords: education, management of the education system, information-ana
lytical system, research activity, state information system of education.
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УДК 37.078

В. БАХРУШИН

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНОДАВЧИХ
РІШЕНЬ З УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ ЗА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
УМОВ І ВИМОГ

Анотація. Обґрунтовано доцільність застосування системного підходу як
інструмента підвищення якості законодавчих рішень з управління освітніми
системами за невизначеності умов та вимог. Зокрема, це стосується визначення цілей та індикаторів поточного стану освітніх систем, зовнішніх впливів,
наявних обмежень, розподілу повноважень суб’єктів управління, інструментів
впливу ключових стейкхолдерів та механізмів узгодження їх інтересів.
Ключові слова: освітні системи, системний підхід, законодавство, прий
няття рішень, повноваження, умови невизначеності, освітні індикатори,
стейкхолдери, зовнішні впливи, обмеження.
Рис. 2. Літ. 23.
JEL classification: H10, H52, I20, I21, I22, I28, Z18.
Освіта України вже кілька десятиріч перебуває у стані системної кризи.
Значною мірою це пов’язано з тим, що
після розпаду СРСР в 1991 р. її структура, і, насамперед, управління освітою не
були приведені у відповідність до нових
економічних і соціально-політичних реалій. Деякі приклади наявних проблем
автор аналізував у статтях [1, 2]. Досі
законодавство про освіту значною мірою зберігає радянську модель жорстко
централізованого управління, яка не
відповідає новим соціально-економічним реаліям і непрацездатна в сучасних
умовах. Визначена українським законодавством система управління освітою
не передбачає застосування сучасних
методів і технологій прийняття рішень
на всіх рівнях, збирання необхідної статистичної інформації, використання
об’єктивних методів контролю, вжиття
заходів із запобігання ризиків, урахування інтересів ключових стейкхолдерів та багатьох інших складників, потрібних для забезпечення ефективності
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управління. Прагнення інтегруватися
до світового освітнього простору та
врахування тенденцій розвитку освіти
у світі в останні десятиріччя нерідко
перетворювалося на імітацію і лише поглиблювало кризові явища. Зміни, що
почалися у 2014 р., відбуваються доволі суперечливо і зустрічають спротив
значної частини освітян. Не в останню
чергу це пов’язано з невизначеністю
зовнішніх вимог до майбутньої системи
освіти та її окремих складників, а також
з істотною невизначеністю умов, у яких
відбуватиметься реформування освіти.
Досвід роботи автора у розробці нового законодавства свідчить, що однією
з головних проблем є розгляд відповідних документів лише як правових актів,
але не як інструментів управління освітніми системами. Тому цілі нормативного регулювання в багатьох випадках є
декларативними, базуються на неповній та/або недостовірній інформації, не
передбачають визначення конкретних
індикаторів їх досягнення. А відтак не
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проектуються інструменти та методи
контролю досягнення цілей. З цієї причини частина законодавчих документів
на виході виявляється не повністю придатною для управління і у подальшому
використовується вибірково або не використовується взагалі.
Метою цієї статті є аналіз можливості
і доцільності застосування системного
підходу до вирішення проблем прийняття законодавчих рішень з управління
освітніми системами за невизначеності
умов та вимог. Деякі попередні результати цього дослідження опубліковані в [3].
Сучасні системні технології широко
використовують при проектуванні різноманітних технічних і соціальних об’єктів. Багатьма дослідниками [4–6] підтримується думка про необхідність застосування системного аналізу і системного
підходу в управлінні різноманітними
сферами життя – економікою, освітою,
медициною тощо. В дисертаціях з питань державного управління і розробки
законодавства автори нерідко зазначають системний аналіз і системний підхід
серед основних методів дослідження.
Але чинне законодавство, у тому числі
й багато нових законів, свідчать, що методологія і практика їх розробки та ухвалення не передбачають послідовного
використання системного підходу.
Незважаючи на те що системний
підхід і методологія системного аналізу спочатку були розроблені для технічних застосувань, їх вже давно використовують при вивченні і проектуванні законодавства. Зокрема, в [7] на прикладі правових систем проаналізовано
питання постановки цілей, ідентифікації системи, визначення її структури і
функцій, виявлення взаємозв’язків між
компонентами та невідповідностей між
цілями та функціями, розглянуто приклади застосування системного аналізу
при вивченні судових справ, проектуванні реформ тощо. Автор зазначає, що
перевагою системного аналізу як методології є те, що він здатний максимізу-
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вати кількість цілей, елементів системи
і обставин, які одночасно можуть бути
взяті до уваги. У статті [8] обґрунтовано необхідність забезпечення відповідності функцій, параметрів та структури системи запобігання злочинності її
цільовому призначенню. Нібито така
необхідність і очевидна, але на практиці цих вимог часто не дотримуються.
Окремі роботи, зокрема [9], присвячені
розробці засобів аналізу правових систем, у тому числі за допомогою UML діаграм. Такі моделі можуть використовуватися для виявлення невідповідностей
і покращення якості законодавства, а
також для автоматизації типових процесів розгляду судових справ і запобігання типових помилок.
У широкому розумінні управлінням
називають процес приведення об’єктів управління до стану, що відповідає
поставленим цілям [10]. Для того щоб
закон чи нормативний документ ефективно виконував функції інструмента
управління, його розробка повинна базуватися на чіткому визначенні об’єкта
(об’єктів) управління, суб’єкта (суб’єктів) управління, інструментів управління, важливих факторів зовнішнього середовища тощо.
Виходячи з класичної теорії управління [10, 11], у найпростішому випадку
об’єкт управління розглядають як чорний ящик з невідомою внутрішньою будовою. З його виходів збирають інформацію про поточний стан системи. Також
додатково можуть збиратися дані про
зовнішні збурення. На основі отриманої
інформації виробляють управлінські
впливи, які далі подають на входи системи. У більш загальному випадку структура об’єкта управління та механізми його
функціонування повністю або частково
відомі, що має враховуватися при прийнятті рішень. Також може бути декілька
взаємопов’язаних суб’єктів управління,
кожний з яких збирає частину інформації на виходах і може здійснювати визначений набір управлінських впливів че“Освітня аналітика України” • 2018 • № 1 (2)
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рез визначені входи на систему у цілому
чи на її окремі компоненти.
Така модель управління має відображення у статті 19 Конституції України,
згідно з якою: «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти
лише на підставі, в межах повноважень
та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України» [12]. У цьому
контексті повноваження можна розглядати як допустимі управлінські впливи
суб’єктів управління на входи, способи
дій – як конкретні способи реалізації
цих впливів, а підстави – як відхилення
показників виходів від заданих цільових значень. Зокрема, способами дій можуть бути прийняття або внесення змін
до законів і нормативних документів,
ухвалення освітніх стандартів, ліцензування та акредитація, розподіл бюджетного фінансування, видання наказів за
результатами перевірок тощо.
Аналіз законів України, які стосуються питань освіти, свідчить, що підстави
застосування повноважень та способи
дій органів влади визначаються в них
нечітко або не визначаються взагалі. А
для посадових осіб зазвичай не визначаються навіть їх повноваження. Необхідну
для прийняття рішень інформацію та методологію її збирання чинні закони найчастіше не визначають безпосередньо і
не містять посилань на інші нормативні
документи чи органи влади, які мали б
врегульовувати ці питання. Внаслідок
цього ми маємо систему управління освітою, яка не передбачає застосування достовірної інформації про реальний стан
об’єкта управління та його відхилення
від бажаного стану, а часто не має і чіткого уявлення про цей бажаний стан.
Важливим для забезпечення ефективності управління є контроль зовнішніх збурень, тобто неконтрольованих
факторів, здатних істотно впливати на
стан об’єкта управління. Для системи
освіти ними можуть бути громадська
думка, економіка, нові технології, попит
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на освітні послуги, ринок праці тощо. Система управління має визначати перелік
факторів, які треба постійно або періодично контролювати, а також управлінські дії для типових змін цих факторів.
Але таких вимог до систем управління
освітніми системами наше законодавство не містить.
Для побудови ефективної системи
прийняття законодавчих рішень з управління освітою за невизначеності умов і
вимог необхідно використовувати:
– сучасні теорії управління складними системами і прийняття рішень;
– досвід інших країн з ефективними
системами управління освітою;
– вітчизняний досвід практичної реалізації ефективних систем управління
складними системами;
– сучасні допоміжні ІТ-засоби, зокрема бази даних і знань, експертні системи, системи підтримки прийняття рішень, методи та засоби моделювання і
прогнозування систем тощо.
Виходячи із загальних принципів
системного аналізу та сучасної теорії
прийняття рішень [13–15], до ключових
питань, на які мають бути надані відповіді в освітньому законодавстві, зокрема належать:
– розподіл відповідальності між усіма суб’єктами прийняття рішень;
– повноваження кожного суб’єкта
прийняття рішень, підстави та способи
їх дій при реалізації цих повноважень;
– методи та інструменти, які органи
державної влади та місцевого самоврядування мають використовувати для
впливу на окремі складники системи
освіти;
– методи визначення цілей та завдань, встановлення їх пріоритетності;
– показники оцінювання стану системи освіти у цілому та окремих її складників (наприклад, індикатори), методи їх
визначення;
– обсяг та методи збирання актуальної і достовірної інформації про поточний стан системи та її окремих склад-
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ників, а також про ключові зовнішні
впливи;
– принципи, технології та інструменти прийняття рішень з окремих питань,
прогнозування розвитку освіти, зміни
умов її розвитку та зовнішніх вимог, оцінювання ризиків;
– механізми впливу на ситуацію
(повноваження) для кожної групи інтересів та сфера їх відповідальності за результати;
– механізми вирішення конфліктів
між групами інтересів.
Основними характеристиками системи освіти, які необхідно враховувати
при прийнятті законодавчих рішень з
питань управління нею, є:
– складна структура – велика кількість різноманітних складників та зв’язків між ними;
– наявність декількох ключових
стейкхолдерів, що мають впливати на
прийняття рішень, і позиції яких треба
враховувати;
– відкритість – на стан системи та її
поведінку істотно впливає багато зовнішніх систем і процесів, що відбуваються поза межами освіти (економіка, політика, наука, система освіти інших країн,
розвиток технологій тощо);
– велика кількість показників, за
якими оцінюють стан системи та ефективність рішень;
– невизначеність наслідків, які залежать не тільки від рішень, але і від
неконтрольованих зовнішніх факторів;
наявність непередбачуваних побічних
наслідків;
– велика інерційність – наслідки рішень можуть виявлятися через тривалий час після їх ухвалення.
Складність системи освіти ілюструє
ст. 11 Закону України «Про вищу освіту»
[16], яка зазначає, що «систему вищої
освіти становлять:
1) вищі навчальні заклади всіх форм
власності;
2) рівні та ступені (кваліфікації) вищої освіти;
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3) галузі знань і спеціальності;
4) освітні та наукові програми;
5) стандарти освітньої діяльності та
стандарти вищої освіти;
6) органи, що здійснюють управління у сфері вищої освіти;
7) учасники освітнього процесу».
Але ж є ще й інші рівні та ланки освіти, є неформальна та інформальна освіта, є різні форми навчання і багато чого
іншого, що теж може бути зараховано
до системи освіти.
Складність системи освіти характеризує також наявність різноманітних
горизонтальних та вертикальних прямих і зворотних зв’язків різного типу:
адміністративні впливи і контрольні
заходи, узгодження освітніх стандартів
і програм з органами управління та між
фахівцями, обмін інформацією, фінансування з різних джерел, взаємини з роботодавцями та батьками, академічна
мобільність тощо.
Однією з важливих передумов прийняття будь-яких законів та нормативних документів є необхідність врахування всіх ключових груп інтересів
(стейкхолдерів). В освіті до них належать, зокрема: учні та студенти, викладачі, батьки, заклади освіти, роботодавці, державні органи, органи місцевого
самоврядування, суспільство у цілому
та ін. Інтереси цих стейкхолдерів частково збігаються, а частково є протилежними. Залежно від контексту, декого з
них можна розглядати як складники
системи освіти, інших – як складники
зовнішнього середовища, що суттєво
випливають на освіту.
Якщо інтереси цих груп не враховувати, то існує ризик, що нові закони та
нормативні документи не будуть виконуватися взагалі чи буде відбуватися
імітація їх виконання. Кожний стейкхолдер обов’язково повинен мати законодавчо закріплені механізми впливу на
рішення, що стосуються його інтересів.
Але разом з тим мають бути і механізми
його відповідальності за наслідки цих
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рішень, а також механізми узгодження
суперечностей між різними стейкхолдерами у випадку виникнення конфліктів.
Якщо цього не буде, вони знайдуть інші
способи впливати на ситуацію і досягати своїх цілей. Але вже поза межами
правового поля і часто всупереч інтересам інших учасників.
Важливою особливістю є те, що органи державної влади водночас є й одним
із стейкхолдерів, і регулятором процесів, і оцінювачем ефективності прийнятих рішень та їх наслідків. Наприклад,
відповідно до статті 13 чинного Закону
України «Про вищу освіту» [16] МОН
бере участь у формуванні та реалізації державної політики, зокрема здійснює ліцензування освітньої діяльності;
формує пропозиції і розміщує державне
замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою. Але воно також реалізує
права і обов’язки уповноваженого органу стосовно заснованих державою вищих навчальних закладів. Це може призводити до конфліктів інтересів, тому
ефективне поєднання таких функцій
неможливе. Виходячи з цього, у законодавстві бажано роз’єднувати зазначені
функції держави. Найпростішим варіантом могло б стати надання відповідних
повноважень різним органам державної
влади. Більш ефективним є скасування
окремих функцій держави та надання
більших повноважень і відповідальності громадським організаціям на різних
рівнях управління освітою – загальнодержавному, регіональному, місцевому,
освітніх закладів. Корисним у цьому
відношенні міг би бути досвід взаємин з
державними та регіональними владними структурами публічних університетів в США і деяких інших країнах.
При оцінюванні відхилень складних
об’єктів управління від заданих станів,
їх оптимізації, прийнятті управлінських
рішень часто постає необхідність застосування багатовимірних оцінок. У світі
вже напрацьовано багато інструментів,
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римання об’єктивної і надійної інформації про стан системи освіти. Зокрема
для її характеристики на загальнодержавному рівні можуть використовуватися бази даних ЮНЕСКО (http://data.
uis.unesco.org), світового банку (http://
datatopics.worldbank.org/education),
ОЕСР (http://www.oecd.org/education/
database.htm), результати міжнародних
порівняльних досліджень TIMSS, PIRLS,
PISA (https://timssandpirls.bc.edu, http://
www.oecd.org/pisa) та ін.
Загальна кількість індикаторів, що
характеризують освітні системи, може
сягати декількох десятків чи сотень. Зокрема класифікація ОЕСР [17] виокремлює для загальнодержавного рівня чотири групи освітніх індикаторів: А) інформація про загальний вихід та вплив
системи освіти (загалом 9 індикаторів –
рівень освіти дорослих; частка учнів та
студентів, які закінчують навчання на
різних рівнях освіти; вплив рівня освіти
на доходи працівників; вплив освіти на
участь у ринку праці тощо); B) інвестування фінансових і людських ресурсів
в освіту (7 індикаторів – витрати у розрахунку на учня чи студента, витрати з
різних джерел на різних рівнях освіти
як відсоток ВВП, співвідношення між
обсягами публічних та приватних ресурсів та ін.); С) доступ до освіти (7 індикаторів, у т.ч. кількість здобувачів на
кожному рівні освіти, кількість здобувачів вищої освіти, згрупованих за різними ознаками, міжнародна мобільність
студентів тощо); D) освітнє середовище
(7 індикаторів – навчальний час, співвідношення викладачів та студентів, робочий час вчителів, їх заробітна плата
та ін.).
Як свідчить практика, в Україні сьогодні відчувається істотний дефіцит
достовірних даних, придатних для прийняття рішень в освіті. З одного боку, це
пов’язано з відсутністю сучасної системи збирання та опрацювання освітньої
статистики. Багато даних збираються
різними установами за різними мето-
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диками і тому можуть суттєво (іноді в
рази) відрізнятися одне від одного. З
іншого боку, при порівнянні тих чи інших показників України з іншими державами часто використовують непорівнювані дані, які є або застарілими, або
характеризують інші об’єкти чи групи
об’єктів. У зв’язку з цим є потреба також
в аналізі інформації, яку містять зазначені вище глобальні бази. Як приклади,
на рис. 1, 2 зображено побудовані за даними http://data.uis.unesco.org діаграми, що характеризують динаміку змін
співвідношення викладач/студент у вищій освіті та показника залучення населення до вищої освіти (Gross Enrollment
Ratio – GER) за останні 45 років.
Дані рис. 1 свідчать, що протягом
останнього часу у світі поступово збільшується кількість студентів, що припадає на одного викладача. Це може бути
наслідком масовизації вищої освіти в
умовах ресурсних обмежень, зокрема
фінансових та кадрових. Разом з тим ці
дані потребують додаткового аналізу.
Кожна точка даних у цьому випадку є
узагальненим показником за певною
країною. Але всередині кожної країни
може існувати великий розкид. Наприклад, в США цей показник для різних
університетів може відрізнятися у декілька разів [18]. Університети можуть
суттєво відрізнятися один від одного за
співвідношенням кількості студентів на
освітніх програмах різних циклів вищої
освіти. Також існує суттєвий розкид між
країнами та регіонами. Так, у світі це
співвідношення протягом 1971 – 2015 р.
збільшилося від 10,0 до 16,9 (медіанні значення розподілу за країнами), в
Угорщині – від 8,2 до 14,6 (з максимумом
18,4 у 2007 р.), у Китаї – від 0,8 до 19,5 (з
максимумом 22,5 у 2004 р.), у Греції – від
24,6 до 44,5 (з мінімумом 11,0 у 1982 р.).
Найбільше за останні 10 років спостережень значення було у 2006 р. у Гвінеї-Бісау (147,6), а найменше протягом останніх трьох років (3,6) – у Нідерландській
частині Сінт-Мартена. Для України цей
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показник зменшився від 13,8 у 1992 р.
до 10,5 у 2015 р. При цьому динаміка
була немонотонною, і найбільші значення (14,0–14,2) спостерігалися в 2006 –
2009 р. Ці дані свідчать, що збільшення
співвідношення кількості студентів та
викладачів є одним з важливих ресурсів підвищення ефективності фінансування вищої освіти в Україні. Порівняно
низькі його значення можуть бути зумовлені тим, що через демографічний
спад протягом останнього часу поступово збільшувалася частка неповних груп
у багатьох ВНЗ. Змінювати цю ситуацію
можна не тільки традиційними шляхами зменшення аудиторного навантаження студентів та закриття малих
груп (і, відповідно, багатьох спеціальностей в багатьох ВНЗ), але переходом
до формування академічних груп не за
спеціальностями, а за дисциплінами. Ще
один шлях – це збільшення частки дисциплін фундаментальної підготовки в
загальному обсязі освітніх програм, що
дає змогу формувати для їх вивчення
більші за розміром потоки. З тією самою
метою можуть запроваджуватися вибіркові дисципліни, спрямовані на формування загальних компетентностей,
таких як здатність приймати обґрунтовані рішення, обробляти та аналізувати інформацію, управляти проектами
тощо.
Рисунок 2 ілюструє іншу проблему,
стосовно якої в Україні теж часто некоректно використовують статистичну
інформацію. Масовизація вищої освіти є
в останні десятиріччя загальносвітовим
трендом. Для її оцінювання часто використовують показник GER, який є вираженим у відсотках відношенням кількості здобувачів вищої освіти до кількості
громадян відповідного віку. Іноді він
може дещо перевищувати 100 % через
те, що серед студентів є особи старшого
віку, а також громадяни інших держав.
За останні 45 років значення GER у світі
зросло від 10,1 % до 35,7 %, у країнах Євросоюзу – від 17,3 % до 67,7 %, у країнах
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Рис. 1. Динаміка розподілу співвідношення кількості студентів та викладачів
у країнах світу в 1971–2015 рр.

Джерело: складено автором за даними: http://data.uis.unesco.org/.
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Рис. 2. Динаміка GER у країнах Європи в 1971–2015 рр.

Джерело: складено автором за даними: http://data.uis.unesco.org/.
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ОЕСР – від 23,6 % до 70,0 %, в Аргентині – від 13,4 до 82,9 %, в Ірані – від 3,0
до 71,9 %, у Китаї – від 0,1 % до 43,4 %,
у США – від 47,3 % до 85,8 %. В Україні
GER за цей час теж зросло від 40,9 % до
82,3 %. Як і 45 років тому Україна залишається за цим показником серед лідерів як у світі, так і в Європі. Але якщо в
1971 р. вона втричі перевищувала медіанне для європейських країн значення,
то в останні роки лише на 20–25 %.
З цього випливає, що слід обережно
ставитися до пропозицій підвищити
ефективність фінансування вищої освіти за рахунок зниження частки випускників шкіл, які здобувають вищу освіту. З огляду на стан ринку праці, а також
на світові та європейські тенденції, це
може спричинити фінансові втрати через зростання соціальних проблем і відтік молоді на навчання до інших країн.
При вирішенні цього питання також
варто враховувати, що високі значення
GER в Україні значною мірою пов’язані
із навчанням за власні кошти. Виходячи з наявних даних Державної служби
статистики про загальну кількість студентів (http://ukrstat.gov.ua/operativ/
operativ2005/osv_rik/osv_u/vuz_u.html),
а також оцінок частки студентів, що навчаються за контрактом (близько 50 %),
можна припустити, що загальна кількість тих, хто отримує сьогодні вищу
освіту за кошти державного бюджету,
суттєво не відрізняється від показників
1991 р. Тому більш доцільним було б не
механічне скорочення GER адміністративними методами, а стимулювання
вищих навчальних закладів до встановлення більш адекватної оплати за навчання, яка б забезпечувала можливість
виконання хоча б мінімальних вимог до
якості освіти й освітньої діяльності.
Слід зазначити, що як серед країн
світу, так і серед країн Європи спостерігається значний розкид GER. Так, в
останні роки найбільші значення були
у Греції 110 – 114 %, а найменші (нижче 40 %) – в Грузії та Ліхтенштейні. Ці
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крайні значення, ймовірно, значною
мірою зумовлені академічною мобільністю студентів. Також при більш докладному аналізі варто враховувати що
наведені дані характеризують загальне
залучення до вищої освіти на всіх її рівнях. Але співвідношення кількостей студентів, що навчаються на різних рівнях,
для різних країн не є однаковим.
Головною метою запровадження
системи освітніх індикаторів має бути
вчасне прийняття рішень з управління
системою освіти на державному рівні на
основі об’єктивних і надійних оцінок її
стану. Аналогічні освітні індикатори можуть встановлюватися і на регіональному рівні, а також на рівні окремих
закладів освіти. При цьому на загальнодержавному рівні цілком, а на інших –
частково, вони мають бути визначені
законодавством. По-перше, тому, що їх
відбір є важливим елементом державної політики і тісно пов’язаний з іншими складниками цієї політики, а також
з міжнародними зобов’язаннями держави. По-друге, їх збір та опрацювання цілком або частково потребують фінансування за рахунок державного бюджету.
Оскільки освітні системи характеризуються великою кількістю показників, оцінювання альтернатив і прийняття рішень потребує використання
багатокритеріальних методів. Вони передбачають перетворення первинних
показників у більш компактну систему
узагальнених індексів чи критеріїв [13].
Найчастіше для цього використовують
методи лінійної згортки. Прикладами
таких оцінок є найбільш відомі університетські рейтинги, конкурсні бали
абітурієнтів українських ВНЗ, формули
бюджетного фінансування університетів, що базуються на результатах їх діяльності, формула розподілу державного замовлення на підготовку магістрів
у 2017 р. тощо. Деякі з індикаторів, використовуваних для оцінювання освітніх систем і прийняття рішень, можуть
бути взаємопов’язаними, а невеликі
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зміни вагових коефіцієнтів чи складників формули оцінки іноді можуть досить
суттєво впливати на результат.
У [18, 19] наведено приклади різниці у позиціях університетів в рейтингах провідних ВНЗ США, побудованих
на основі ранжирування зважених сум
окремих індикаторів. Ці дані свідчать,
що зміна складу індикаторів та вагових
коефіцієнтів істотно змінює результати.
Найбільш відмінним від інших є рейтинг Форбс, який враховує успішність
не тільки в науці, але і в інших сферах
діяльності, зокрема потрапляння до
списків Форбс, премії Оскар, Еммі, Гремі
та ін. Також він враховує заборгованість
випускників за кредитами на навчання.
У підсумку в останні роки половину чи
майже половину місць у першій десятці
Форбс посідають ВНЗ, яких взагалі немає в ARWU, THE та QS рейтингах.
Але далеко не завжди можна застосувати метод лінійної згортки. Зокрема,
це залежить від цілей побудови інтегрального показника, природи і взаємозв’язків між окремими показниками
та інших обставин. Оптимальними значеннями використовуваних показників
можуть бути максимальні чи мінімальні
допустимі величини, але вони можуть
перебувати і в середині допустимого інтервалу. Це теж впливає на можливість
використання лінійної згортки. Тому
використовують також інші методи
згортки показників [13] – мультиплікативні, максимінні тощо. Прикладом
є формула розрахунку бюджетного фінансування вищих навчальних закладів
в Чехії [20], яка поєднує лінійну згортку
з мультиплікативним способом побудови інтегрального показника. Також
використовують підходи, що базуються
на виокремленні головного критерію й
перетворенні інших на обмеження, ранжируванні критеріїв, пошуку «ідеальної
точки», бінарних порівняннях та ін.
Більшу частину рішень в освіті приймають в умовах статистичної чи іншої
невизначеності. В першому випадку
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можна використовувати методи, що
базуються на різноманітних оцінках
центру і ширини розподілу, емпіричних
функціях та оцінках параметрів статистичних розподілів, оцінюванні ризиків
тощо. За необхідності приймати рішення в умовах високої чи повної невизначеності використовують мінімаксні,
максимінні, максимаксні та інші оцінки,
а для вирішення погано структурованих проблем та за наявності нечислових даних – методи нечіткої математики та експертного оцінювання [13, 14,
21]. У [22] проаналізовано можливість
застосування різних способів побудови
підсумкового критерію для задачі відбору абітурієнтів до вищих навчальних
закладів. Зокрема показано, що залежно від вимог до потенційних студентів
може бути доцільним застосування не
тільки передбаченого статтею 44 Закону України «Про вищу освіту» методу лінійної згортки, але й методів головного
критерію, максимінного та максимаксного оцінювання.
З погляду теорії прийняття рішень
ситуацію в системі освіти можна розглядати як випадок, коли існують декілька
центрів прийняття рішень чи центрів
впливу на ситуацію, що мають різні уявлення про оптимальність і оцінюють ситуацію за багатьма критеріями. Загальним підходом до прийняття оптимальних рішень у таких умовах є теорія ігор
[23]. Вона виокремлює багато різних типів подібних ситуацій. Зокрема, це ігри
з нульовою сумою, або антагоністичні.
В них інтереси учасників є цілком протилежними, і виграш одного учасника,
обов’язково означає програш когось іншого. Іншій приклад – це кооперативні
ігри. У цьому випадку учасники можуть
об’єднувати зусилля для досягнення
певного виграшу кожним з них.
Прийняття законодавчих рішень в
освіті можна розглядати як кооперативні ігри багатьох учасників в умовах
невизначеності з ієрархіями інтересів.
Згадування про умови невизначеності
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тут зумовлено тим, що жодна з груп інтересів через складність освітньої системи не має достовірних відомостей ані
про її поточний стан, ані про наслідки
пропонованих рішень. До того ж ситуація характеризується істотною асиметрією інформації. Різні групи інтересів
мають різну інформацію, потрібну для
прийняття оптимальних рішень, і не
діляться всією наявною в них інформацією з іншими групами. Ієрархія інтересів означає, що за наявності певних
спільних інтересів на верхньому рівні
на нижчих рівнях виникають інші інтереси, які можуть не збігатися чи навіть
бути протилежними.
Наприклад, загальна репутація системи освіти – це додаткові надходження грошей та інших ресурсів. Погана
репутація – це відтік потенційних студентів, насамперед, до інших країн.
Тому всі освітні заклади зацікавлені в
її поліпшенні. Але далі виникає конкуренція між ними за наявні ресурси, які
у будь-якому випадку є обмеженими. І
отримання ресурсів одним із закладів
автоматично означає, що інші отримають менше, чи не отримають взагалі. Це
часто розглядається як привід розглядати ситуацію, як гру з нульовою сумою.
Насправді, залежно від характеру відносин між ключовими стейкхолдерами,
загальна сума внаслідок їх діяльності
може зростати чи зменшуватися. Тому
більш доцільними для кожного закладу
освіти можуть бути стратегії, спрямовані на збільшення сумарного виграшу.
У теорії ігор доводиться, що за певних
умов може виникати ситуація рівноваги.
У найпростіших випадках її розглядають
як стан, одноосібне відхилення від якого невигідне жодному з учасників. При
цьому виграш для кожного з них іноді
можна отримати, якщо сумісно домовитися про зміну тих чи інших правил. Це
саме та ситуація, яка найчастіше потребує прийняття нових законів та нормативних документів. Можна припустити,
що такий стан можливий і для освітньої
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системи. Тоді одним з головних завдань
законодавства про освіту могло б стати
визначення таких правил, від яких нікому не вигідно відхилятися без узгодження нових правил з іншими учасниками.
Будь-яке рішення в реальних умовах
має враховувати наявні обмеження. Це у
повній мірі стосується і законодавства.
Немає сенсу закладати до нього норми,
які можуть бути скасовані чи не будуть
фактично працювати через невідповідність іншим законам, нестачу фінансів,
неврахування громадської думки тощо.
Для освітнього законодавства такі обмеження насамперед задають: Конституція та інші закони, вимоги споживачів, ресурси (фінанси, кадри, час, …),
суспільна свідомість, глобальна конкуренція, міжнародні стандарти і традиції,
доступні технології тощо. Один з важливих висновків теорії прийняття рішень
полягає у тому, що рішення, яке здається оптимальним при нехтуванні обмеженнями, може стати дуже далеким від
оптимальності, коли виявляється, що
обмеження такі існують. У найкращому
випадку ухвалені без урахування обмежень рішення просто залишаться на папері. Подібних прикладів багато в українському законодавстві з питань освіти.
Як підсумок, можна зазначити, що
застосування системного підходу є важливим інструментом підвищення якості прийняття законодавчих рішень з
управління освітніми системами за невизначеності умов та вимог. Зокрема, це
стосується необхідності чіткого визначення цілей та індикаторів поточного
стану освітніх систем, зовнішніх впливів, наявних обмежень, розподілу повноважень суб’єктів управління, забезпечення інструментів впливу ключових
стейкхолдерів і механізмів узгодження
їх інтересів. Актуальним для забезпечення ефективності рішень є використання об’єктивної та надійної інформації, для чого на законодавчому рівні
варто визначати не тільки індикатори
стану, але і методики їх оцінювання.
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V. BAKHRUSHYN

SYSTEMATIC APPROACH TO LEGISLATIVE DECISION-MAKING
ON EDUCATION GOVERNANCE UNDER UNCERTAINTY
OF CONDITIONS AND REQUIREMENTS

Summary. Appropriateness of using the systematic approach as a tool for
improving the quality of legislative decisions on governance of educational systems
under the uncertainty of conditions and requirements is substantiated. In particular,
this concerns the need to clearly define the goals and objectives of the decisions,
effectively allocate the powers of the governance authorities. To ensure the
effectiveness of legislative decisions, it is important to use objective and reliable
information about the current state of educational systems. The total number of
indicators that characterise them may reach several tens or hundreds. Thus, some of
the indicators may be connected to each other, some of them change rapidly, and
some others may vary greatly within Ukraine. Therefore, in the legislation should be
defined not only the indicators themselves, but also the methods of measuring them.
They should be based on known methods of multivariate assessment, which provides
different variants of convolution of individual indicators for obtaining valid and
reliable estimates of systems that meet the objectives of measurement. Considering
the presence of several key stakeholders (pupils and students, teachers, parents,
educational establishments, employers, state bodies, local authorities, society as a
whole), legislation should provide tools for their influence on decision-making, as well
as mechanisms for coordinating of their interests. Thus, one of the important tasks of
the educational legislation should be the establishing of such rules for the interaction
of key stakeholders, which can not be rejected by any of them without harmonising
the new rules with others. For decision-making in education, including legislative
decisions, well-known decision-making methods under uncertainty should be used. It
is also necessary to provide the evaluation of known external factors and to take into
account the existing restrictions.
Keywords: educational system, system approach, legislation, decision-making,
powers, uncertainty conditions, educational indicators, stakeholders, external
factors, restrictions.
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К. КУЗНЄЦОВ

ІНСТРУМЕНТИ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ
В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Анотація. Розглядаються питання використання інструментів податкової політики для системи загальної середньої освіти в окремих країнах із
середнім рівнем доходів. Оцінено підходи урядів цих країн щодо застосування
податкових пільг з метою досягнення соціально-економічного вирівнювання
у сфері освітніх послуг. Досліджено різні види податкових інструментів та
напрями їхнього впливу. Опрацьовано досвід України, Індії, Вірменії, Грузії, Білорусі, Молдови та Мексики.
Ключові слова: оподаткування освітніх послуг, податкові пільги, підтримка освіти, сектор середньої освіти.
Табл. 1. Літ. 33.
JEL classification: I21, І22, І28, Н20, Н30.
Формування механізмів пільгового оподаткування операцій та доходів
в системі загальної середньої освіти є
важливим завданням для соціальноекономічної політики будь-якої країни.
З метою забезпечення високої ефективності цих механізмів необхідно оцінити
всі чинники їхнього впливу на бюджетно-податкову політику в частині фінансування сфери загальної середньої освіти.
Дослідження цього питання обумовлено
міжнародними зобов’язання України в
рамках членства в ООН щодо забезпечення прав на безкоштовну середню освіту.
Аналіз останніх наукових дослід
жень свідчить про необхідність про
довження роботи щодо оцінки використання податкових пільг у системі
загальної середньої освіти України. Серед вітчизняних науковців значну увагу
вказаному питанню приділяли О. Гонта,
О. Ю. Тімарцев, В. Тропініна, Л. Б. Штефан, В. Є. Федосова та інші. Іноземні
наукові дослідники, такі як А. Абдон,
Б. Болончик, Д. Чен, Т. Безлей, Н. Брукс,
Т. Хвонг, Ф. Нортон та інші також розглядали проблеми застосування подат-
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кових пільг у сфері освіти. Їхні праці є
важливими для розвитку наукової думки та забезпечують цілісність наукової
роботи у цьому напрямі.
Наукова стаття є продовженням пошуку ефективних податкових інструментів для реалізації принципів соціального
вирівнювання в системі середньої освіти.
У цьому контексті є доцільним здійснити
порівняльну оцінку застосування механізмів оподаткування в Україні та інших
країнах світу, які мають середній рівень
соціально-економічного розвитку.
Цілі розвитку сучасної держави містять чимало соціально орієнтованих
складових, які є системою соціальних
гарантій для її громадян. Значний вплив
на формування таких цілей мають положення Всебічної декларації про права людини, прийнятої Генеральною
Асамблеєю ООН [1]. Усі держави-учасниці цієї декларації повинні забезпечити
отримання початкової і загальної середньої освіти на безкоштовній основі.
Отримання початкової загальної
освіти усіма громадянами є важливим
завданням, окресленим в рамках ініціа
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тиви ООН «Освіта для всіх» [2]. Ключовим фактором, що сприяє загальному охопленню початковою освітою, є
скасування плати за навчання в школі,
збільшення попиту на освітні послуги
за допомогою таких ініціатив як цільові
грошові трансферти, податкові стимули,
програми шкільного харчування, включаючи видачу продовольчих пайків,
удосконалення матеріально-технічної
бази шкіл і класних кімнат. Без успішного вирішення цього кола завдань мета
щодо забезпечення початковою загальною освітою не буде досягнута.
Дослідження, які проведено останнім часом, підтверджують гіпотезу щодо
ролі освіти в зростанні людського капіталу та прискоренні темпів економічного зростання країни. Краща освіта дає
змогу отримувати не тільки більш високі індивідуальні доходи, вона також є
важливим чинником стабільного економічного зростання країни у довготривалій перспективі [3].
Забезпечення середньою освітою є
особливо важливим для країн із середнім
та низьким рівнем доходів. При цьому основний обсяг видатків лягає на урядові
інституції. Здобуття безкоштовної початкової та середньої освіти суттєвим чином
відображається на бюджетній та податковій сферах у будь-який державі, оскільки
процес фінансування з боку державних
органів охоплює широке коло її громадян.
Для проведення моніторингу та оцінки
використання бюджетних ресурсів, а також з метою визначення результативності податкових стимулів необхідно мати
ефективні механізми збору статистичних
даних щодо діяльності системи загальної
середньої освіти [4].
Інструменти податкової системи,
окрім фіскальної, можуть виконувати
завдання з соціально-економічного вирівнювання в освітніх процесах, що є надзвичайно важливим для населення, яке
має невеликий або середній рівень доходів. Застосування таких принципів має
знаходити своє відображення у програм-
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них документах уряду та в актах законодавства, що ухвалюються парламентом.
Для податкової політики, як і для
будь-якої іншої, потрібен ретельний
аналіз вигід і витрат. Результати такого
аналізу можуть використовуватися для
прийняття рішень щодо запровадження
чи відміни тієї чи іншої податкової пільги. Той, хто виступає проти податкових
пільг, у такий спосіб підтримує інше
джерело фінансування тієї чи іншої проблеми. Наприклад, якщо мова йде про
пільги для сфери освіти, це означає, що
цей напрям буде позбавлено механізмів
стимулювання припливу фінансових
ресурсів з недержавних джерел.
Разом з цим, політика надання надмірних пільг з оподаткування може негативно впливати на дохідну частину
бюджету та привести до розбалансування державних фінансів. Також слід
розуміти, що впровадження податкових
пільг вимагає додаткових фінансових та
людських витрат на їхнє адміністрування. Нові податкові пільги, як правило, вимагають зростання рівня оподаткування по інших податках. Це здійснюється
для компенсації втрат державного або
місцевого бюджету [5]. Будь-яка оцінка
вартості очікування втрати доходу має
охоплювати широкий спектр альтернативних рішень, таких як прямі витрати
на поліпшення інфраструктури, цільові
державні інвестиції, надання державних
гарантій по кредитах тощо [6].
Протягом останніх десятиліть податкові системи багатьох країн достатньо
часто змінювались. Це відбувалось з різних економічних чи політичних причин.
Поступово зменшувалась роль торговельних податків, зростала роль інших
податкових платежів, розширювалася
база оподаткування. Покращувалась методологія обробка даних на макро- та
мікрорівнях [7]. Під впливом теоретичних та практичних важелів приходить
розуміння, яким чином інструменти
податкової політики можна ефективно
використовувати для подолання бід“Освітня аналітика України” • 2018 • № 1 (2)
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ності, що є важливим для кожного суспільства. Це допомагає громадянам з
низьким рівнем доходів не виключатися з життя суспільства та мати надію на
покращення його якості [8].
Державні уряди часто використовують податкову систему для партнерства
з приватним сектором для пожвавлення
економічних процесів. Зокрема, податкові пільги є ключовою частиною стратегій економічного розвитку для багатьох
держав. Вони використовуються для досягнення цілей поза економічним зростанням та створенням робочих місць. Це
стосується умов, за яких економічна активність зростає або у конкретному ре
гіоні країни, або у тій чи іншій галузі економіки. Уряди різних країн використовують податкові пільги також для конкурентної боротьби з іншими країнами
за інвестиційні ресурси. Полеміка щодо
позитивного або негативного впливу
податкових пільг призвела до впровадження більш ретельних звітів у системі
бухгалтерського обліку для отримання
необхідної оцінки ефективності таких рішень [9]. Підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків,
вид їх діяльності, об’єкт оподаткування
або характер та суспільне значення їхньої місії [10].
Соціалізація економічних систем обумовлює необхідність розкриття сутності
податків як економічної, так і суспільно-соціальної категорії, оскільки, крім
фіскальних і регулюючих дій, оподаткування має і соціальні наслідки [11].
Оцінка ефективності податкових
пільг більш ускладнена в країнах з
низьким рівнем соціально-економічного розвитку. Такі країни, як правило,
використовують більш широкий арсенал податкових преференцій, ніж того
вимагає макроекономічна ситуація, що
може шкодити різним секторам економіки та державному бюджету [12].
Податкові інструменти можуть використовуватися для здійснення змін в
системі загальної середньої освіти. Пер“Освітня аналітика України” • 2018 • № 1 (2)

сонал загальноосвітніх навчальних закладів повинен забезпечувати розвиток
індивідуальності кожного зі школярів,
враховуючи його персональні здібності. Податкове стимулювання може бути
корисним у досягненні цієї мети, наприклад, для створення сучасних навчальних програм, що будуть використовуватися вчителями.
Освіта в країнах із середнім та низьким рівнем економічного розвитку є
важливим чинником подолання бідності та досягнення цілей економічного
зростання. Для визначення рівня соціально-економічного статусу тієї чи іншої
країни можливо скористатися теоретичними підходами, запропонованими Х. Філіпе, У. Кумаром та А. Абдоном [13]. Наприклад, країни з рівнем доходів до однієї тисячі доларів США на душу населення
за паритетом купівельної спроможності
можна віднести до бідних, з рівнем від
однієї до дванадцяти тисяч доларів США
на душу населення – до країн із середнім
рівнем соціально-економічного розвитку і більше дванадцяти тисяч доларів США на душу населення – до країн з
доходами вище середнього рівня.
Для проведення оцінки податкової
політики у сфері освіти було вибрано
декілька країн, які за рівнем соціально-економічного розвитку не є багатими або дуже бідними. Такий підхід
використано з огляду на те, що багаті
та розвинуті країни мають інші можливості бюджетної системи, а їхній досвід
достатньо широко представлено в науковій літературі. Натомість країни з середнім рівнем економічного розвитку
для забезпечення розвитку освіти вимушені шукати нові механізми податкової політики, враховуючи перманентну
обмеженість фінансових ресурсів.
У сфері освіти уряд використовує два
види податкових інструментів різного
спрямування. Один з них може впливати на приплив фінансових ресурсів,
стимулювати виробництво товарів та
послуг, які будуть використані для забезпечення діяльності установ освіти
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та навчального процесу, інший – може
зменшувати податкове навантаження
для батьків учнів та має виражене соціальне значення для конкретної родини.
У першому випадку це стосується
податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість, податку на
майно тощо. Податкові ініціативи можуть торкатися заходів, спрямованих
на покращення матеріально-технічної
бази шкіл, фізичних та хімічних лабораторій, комп’ютерних класів, проведення капітального ремонту приміщень
загальноосвітніх навчальних закладів,
забезпечувати розробку сучасних навчальних програм як для учнів різного
віку, так і з різних шкільних предметів.
У другому – це впливає на суму податку
на доходи фізичних осіб. Такий вплив
відбувається через зменшення суми доходу, що підлягатиме оподаткуванню на
обсяг коштів, витрачених як плата за
навчання дітей в школі. Також сума податку залежить від складу сім’ї, що виховує школяра тощо.
Основу податкової системи багатьох
країн світу складає податок на прибуток
підприємств. Цей податковий інструмент значною мірою впливає на систему перерозподілу фінансових ресурсів в
державі, економічну активність підприємств та важелі, що формують механізми соціального забезпечення та захисту.
Мета та завдання діяльності закладів
загальної середньої освіти, як правило,
не знаходиться у комерційній площині.
Школи надають освітні послуги дітям
віком від 6 до 17 років та не переслідують мети отримання прибутку. Держава
має значну зацікавленість у формуванні
якісної освіти для своїх громадян, що забезпечуватиме у подальшому зростання
рівня конкурентоспроможності її економіки та наукової сфери.
В Індії, відповідно до положень конституції щодо дотримання принципів
суспільної користі та благодійності, а
також згідно з нормами податкового законодавства, шкільні заклади звільняються від сплати податку на прибуток.
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Разом з цим, вони повинні відповідати
низці вимог національного законодавства. По-перше, шкільний заклад має
здійснювати функції виключно з надання освітніх послуг. По-друге, за своїм
економічним статусом він має бути неприбутковою організацією.
Незважаючи на контрастні відмінності
соціального статусу індійського суспільства, можливість навчатися у загальноосвітній школі мають всі діти. Отримання
безкоштовної середньої освіти гарантовано державою. Для забезпечення цієї
мети в Індії впроваджено спеціальний податок. Його розмір становить 3 % від доходів повнолітніх працюючих громадян.
Цей податок має цільове призначення, –
кошти від його сплати використовуються
для будівництва нових і утримання вже
існуючих шкіл у віддаленій сільській місцевості. Крім муніципальних шкіл, діти
можуть навчатися безкоштовно при християнських громадах.
В Індії багато шкіл, які працюють на
платній основі, і рівень матеріального
забезпечення таких закладів є значно
вищим, ніж у безкоштовних державних
школах. Діти у цих школах сидять за
партами, а у сільських державних школах здобувають знання, сидячи на підлозі на килимках або прямо на землі.
Не зважаючи на те, що державні школи
є безкоштовними, батьки учнів будуть
вимушені заплатити 5–7 тис. рупій на
шкільне приладдя. У загальній мережі
шкільних закладів, приблизно 80 відсотків належить державі, а решта – приватним власникам [15].
Порядок нарахування та сплати податку на прибуток підприємств в Грузії передбачає норми, згідно з якими
установи загальної середньої освіти
звільняються від сплати цього податку.
Разом з цим, такі навчальні установи
мають бути авторизованими Міністерством освіти і науки Грузії. Приблизно
такі ж норми містять податкові системи
Вірменії, Молдови та Мексики, але у цих
країнах авторизації міністерства освіти
не вимагається.
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У Білорусі бюджетні організації не є
платниками податків на прибуток. Згідно
законодавства, бюджетною організацією
визнається організація, створена президентом, державними органами, в тому
числі місцевими виконавчими і розпорядчими органами, або іншою уповноваженою на це президентом державною організацією для здійснення управлінських,
соціально-культурних, науково-технічних
або інших функцій некомерційного характеру, яка фінансується з відповідного
бюджету на основі бюджетного кошторису [16]. Таким чином, право на звільнення
від сплати податку на прибуток мають
лише загальноосвітні заклади, що створені державними органами.
В Україні податковий кодекс визначає, що неприбуткові організації не є
платниками податку на прибуток. При
цьому критеріями, згідно з якими та чи
інша організація вважатиметься неприбутковою, є:
– утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює
діяльність відповідної неприбуткової
організації;
– установчі документи містять заборону розподілу отриманих прибутків
або їх частини серед засновників, членів, учасників, працівників, окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного
соціального внеску;
– установчі документи передбачають передачу активів одній або кільком
неприбутковим організаціям відповідного виду;
– внесена контролюючим органом
до реєстру неприбуткових установ та
організацій.
Також норми податкового кодексу
України передбачають звільнення від
оподаткування операцій з постачання
послуг із здобуття середньої освіти навчальними закладами, що мають ліцензію на постачання таких послуг.
Законодавство багатьох країн світу
передбачає звільнення від сплати податку на додану вартість різних операцій у сфері середньої освіти. Наприклад,
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в Індії не передбачено оподаткування
ПДВ на послуги, що надаються у сфері середньої освіти, а також гранти та
субсидії, виділені для отримання освіти
[17]. Наявність таких пільг є значущим
питанням для індійського бюджету,
оскільки сектор освіти є достатньо великим в економіці цієї країни, у ньому
зайнято мільйони людей. Станом на кінець 2014 р. кількість навчальних установ в Індії становила 135,3 тис. [18].
В Україні від ПДВ звільняються послуги з надання загальної середньої
освіти, що здійснюють державні та недержавні навчальні заклади. Однак
такі навчальні заклади повинні мати
відповідні ліцензії, що передбачають
наявність педагогічних кадрів певного
компетентного рівня, належний рівень
матеріально-технічного забезпечення
тощо [19]. Від сплати ПДВ також звільняються послуги з харчування учнів в
їдальнях цих навчальних закладів, а порядок надання таких послуг затверджується Кабінетом Міністрів України.
У Білорусі звільняються від оподаткування ПДВ послуги в сфері освіти, що
надаються навчальними закладами. При
цьому, якщо ці пільги раніше стосувалися
виключно державних установ, то з січня
2009 р. ця норма почала діяти й для недержавних закладів освіти. Також податкове законодавство Білорусі передбачає
застосування зниженої ставки ПДВ – 10 %
для шкільних товарів, що продаються на
її території або таких, що ввозяться по імпорту. До переліку таких товарів зокрема
входять: шкільні портфелі та ранці, пенали, шкільні щоденники, зошити, альбоми
для малювання тощо [20].
У Молдові від сплати ПДВ звільнено
надання послуг та поставки товарів для
шкільних навчальних закладів, а також
операції, пов’язані з утриманням дітей у
цих закладах. Також від сплати ПДВ звільняються товари, вироблені безпосередньо у шкільних їдальнях. Під звільнення
від сплати ПДВ у Молдові підпадають усі
шкільні навчальні заклади, не зважаючи,
до чиєї власності вони належать.
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Податкове законодавство Грузії передбачає звільнення від сплати ПДВ послуг у сфері освіти, які надаються закладами середньої освіти. Як і в Грузії, законодавство Вірменії містить положення
щодо звільнення від ПДВ усіх товарів
та послуг для шкіл. Також звільняються
від податку операції з продажу шкільних зошитів, альбомів для малювання,
дитячої та шкільної літератури, шкільних навчальних видань.
Податок на додану вартість є основним непрямим податком у Мексиці,
він застосовується до всіх операцій та
послуг, за винятком тих випадків, коли
звільнення передбачено окремим конкретним законом. Цей федеральний
податок зазвичай застосовується на
кожному етапі просування товару чи послуги на території цієї країни. Основною
ставкою ПДВ у Мексиці є 16 %, але є і нульова ставка податку. У цій латиноамериканській країні існує широкий перелік
товарів та послуг, які звільняються від
сплати ПДВ. До цього переліку входять
і освітні послуги, що надаються з боку
федерального уряду, федеральними округами, штатами, муніципалітетами,
та їхніми місцевими органами, а також
приватними навчальними закладами
початкової та середньої освіти, які мають спеціальні дозволи, отримані після
спеціальної перевірки, згідно з законом
про освіту, законом про загальну освіту
та законом про дошкільну освіту [21].
Окрім ПДВ, на сферу освіти впливають й інші податки, серед них слід виділити податок на майно учбових закладів та податок на землю. Це є важливим
з огляду на те, що будь-який учбовий заклад має своє майно у вигляді капітальних споруд, приміщень, обладнання
тощо. У той час, як правило, школи мають у своєму розпорядженні і земельні
ділянки, які можуть обкладатися податком на землю. В багатьох країнах заклади середньої освіти звільняються від
сплати таких податків. Наприклад, норми податкового кодексу Грузії передбачають звільнення від сплати земельно-
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го податку загальноосвітніх навчальних
закладів, якщо вони виконують свою
основну функцію – навчання дітей. При
цьому ці школи можуть бути як державними, так і приватними.
В Індії податок на землю сплачується в рамках адміністрування податку
на майно. За визначення суми податкових платежів відповідають місцеві органи влади, які здійснюють відповідні
розрахунки по кожному з об’єктів оподаткування. Податок на майно в Індії
сплачується власником землі один раз
на півріччя або раз на рік. Цей податок
є одним із основних в Індії, він особливо важливий для бюджетів місцевого
рівня, оскільки за рахунок надходжень
від нього фінансується розвиток місцевої інфраструктури. На розмір податку
впливає місце розташування об’єкта,
стан ґрунту та ґрунтових вод, тому його
обсяги можуть суттєво відрізнятися
у порівнянні з різними регіонами цієї
держави. З 2010 р. в Індії від сплати податку на майно, і, відповідно, на землю,
звільняються заклади середньої освіти
державної та недержавної форми власності. При цьому недержавні навчальні
заклади повинні мати статус неприбуткових організацій, який перевіряється
відповідними органами [22].
В Україні плата за землю – обов’язковий платіж у складі податку на майно,
що справляється у формі земельного
податку або орендної плати за земельні
ділянки державної і комунальної власності, що значно схоже з механізмами, які
застосовуються в Індії. Згідно з нормами
податкового кодексу України об’єктом
оподаткування податком на майно не є
будівлі загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та
джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг.
У той же час, ставки податку на землю та пільги встановлюються місцевими державними органами. Органи місцевого самоврядування до 25 грудня
року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за
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місцезнаходженням земельної ділянки
рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам за формою, затвердженою
Кабінетом Міністрів України.
Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі
будівлі, споруди або їх частини, податок
за такі земельні ділянки та земельні
ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової
території. Ця норма не поширюється на
бюджетні установи у разі надання ними
будівель, споруд в тимчасове користування іншим бюджетним установам,
дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування [24].
Податкова система Молдови також
містить податок на нерухоме майно, до
якого належать земля та земельні ділянки. Разом з цим, умови звільнення
від сплати цього податку для закладів
середньої освіти передбачають наявність у них прав власності або договору оренди на ці об’єкти. Місцеві органи
державного управління мають право
звільнити від сплати податку на майно
на певний проміжок часу тих юридичних осіб, які постраждали від стихійного лиха, пожежі тощо. Про прийняте
рішення орган місцевого управління
повідомляє державну податкову службу
країни протягом десяти днів [25].
Податкове законодавство Вірменської Республіки не містить прямої норми щодо звільнення від сплати податку
на майно закладами середньої освіти,
однак діючі норми передбачають можливість надання пільг з боку муніципалітетів. Такі пільги можуть торкатися і
податку на майно. При цьому сума пільги не може перевищувати десяти відсотків доходів, затверджених в муніципальному бюджеті з надходжень цього
податку на поточний рік [26].
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У Білорусі не підлягають оподаткуванню податком на нерухомість капітальні будови, де здійснюють навчальну діяльність установи освіти, що фінансуються з бюджету. При цьому звільняються від сплати податку на землю
організації, що здійснюють свою діяльність в освітній сфері та фінансуються
з державного бюджету. Норми податкового законодавства Мексики передбачають звільнення від податку на майно
та земельні ділянки. Особливості звільнення залежать від норм законодавства,
що діє у різних штатах цієї країни.
Cеред країн, що розглядаються у цій
статті, найбільш цікавий досвід щодо
застосування податкових інструментів
по відношенню до доходів батьків школярів має Індія. Податкові закони Індії
дозволяють зменшити базу оподаткування податку на доходи громадян, діти
яких навчаються в школі. Обсяг доходів,
що оподатковується, може зменшитися
на суму витрат, які було здійснено під
час оплати за навчання дітей у школі,
купівлі шкільного приладдя тощо [27].
При цьому максимальна сума вирахування платежів за витратами на навчання не може перевищувати близько
2,3 тис. дол. США для одного батька та
двох дітей. Тобто для родини, яка складається з чоловіка, жінки та їхніх чотирьох дітей, за підсумками фінансового
року можна зменшити об’єкт оподаткування на 4,6 тис. дол. США.
В інших країнах наявність аналогічних підходів щодо застосування податкових інструментів у вираженому соціальному спрямуванні можна вважати
достатньо умовно. Наприклад, в Україні
для учня, якщо він отримує зарплатню і
є платником податків, щомісяця може застосовуватися податкова соціальна пільга. Така пільга може складати 50 відсотків розміру прожиткового мінімуму для
працездатної особи, що на кінець 2017
року становить близько 27 дол. США.
Разом з цим, надання соціальної пільги можливо, якщо зарплатня учня на мі-
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сяць не перевищує близька 92 дол. США.
Слід звернути увагу на те, що податкові
пільги повинні бути не меншими за неоподаткований мінімум, який у свою чергу повинен перевищувати розмір прожиткового мінімуму. У багатьох розвинених країнах в основу визначення сум
неоподатковуваних доходів покладено
саме прожитковий мінімум [28].
Порівняння України та Індії цікаве
з точку зору фінансової забезпеченості
членів суспільства цих країн та використання податкових інструментів у сфері
освіти. Так, Україна має один з найнижчих показників рівня середньої заробітної плати – близько 203 дол. США (див.
таблицю) і практично непомітну соціально-податкову підтримку. В Індії рівень середньої зарплати значно вищий,
ніж в Україні, – 542 дол. США (більше у
2,7 рази). У той же час, податкові пільги
є значно відчутнішими і, головне, – вони
не залежать від зарплати учня, як це визначено в українському законодавстві,
при цьому достатньо дивним видається,
що дитина у першому чи другому класі
може мати щомісячну зарплату. В Індії
ці пільги є реальними, а відтак більш корисними для батьків учнів, які купляють
дітям шкільну канцелярію, одяг тощо.

Список використаних джерел

В Україні податкова соціальна пільга
як преференційний інструмент у системі оподаткування доходів фізичних осіб,
не виконує належним чином покладену
на неї основну функцію – підвищення
платоспроможності громадян у сегменті незаможних верств населення. Такий
стан зумовлений хибним підходом, що
полягає у залежності податкової соціальної пільги від рівня прожиткового
мінімуму, який є значно заниженим у
порівнянні з реаліями життя [29].
Оцінка використання податкових
пільг у системі загальної середньої освіти свідчить про їхню популярність та
широкий спектр. Практично у будь-якій
країні загальноосвітні заклади визначаються як неприбуткові організації та
звільняються від основних податків –
податку на додану вартість, податку на
прибуток підприємств, податку на нерухоме майно тощо. При цьому найбільш
соціально орієнтованими є механізми
справляння податку на доходи фізичних
осіб, оскільки вони дозволяють компенсувати витрати батьків на матеріальне
забезпечення дітей, які навчаються в
школі. Це є особливо важливим для країн, які мають середній або низький рівень доходів своїх громадян.
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K. KUZNIETSOV

INSTRUMENTS OF TAX POLICY IN THE SYSTEM OF SECONDARY
EDUCATION IN SOME COUNTRIES OF THE WORLD

Summary. The issue of using tax policy tools for the secondary education system
in some middle-income countries is considered. The approaches of the governments
of these countries concerning application of tax privileges for achievement of social
and economic equalization in the field of educational services are estimated. Different
kinds of tax tools and directions of their influence are investigated. Determining the
level of effectiveness of tax benefits is a more difficult task in countries with a low
level of social and economic development. Such countries tend to use a wider selection
of tax preferences that is required by the macroeconomic situation, which may harm
various sectors of the economy and the state budget. Tax system tools, apart from
fiscal, can carry out tasks of social and economic equalization in educational pro
cesses, which is extremely important for a population with a small or average income.
The application of such principles should be reflected in the government’s program
documents and in legislative acts. A thorough analysis of benefits and costs is required
for tax policy. This approach will ensure a high level of efficiency of the tax tools
application. The assessment of the use of tax benefits in the system of secondary
education indicates their popularity and a wide range. In almost all countries, general
education institutions are defined as non-profit organizations and exempt from basic
taxes. At the same time, the most socially-oriented mechanisms are the taxation of
personal income, since they allow to compensate for the loss of parents for the
material provision of children attending school. In this article the experience of
Ukraine, India, Armenia, Georgia, Belarus, Moldova and Mexico has been studied.
Keywords: taxation of educational services, tax incentives, education support,
secondary education sector.
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О. ЧУМАК, О. БРИНЮК

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ
РИНКУ ПРАЦІ ДЛЯ СФЕРИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Анотація. У статті проаналізовано зарубіжний досвід забезпечення механізму прогнозування показників для сфери вищої освіти. Визначено, що прогнозування здійснюється на загальнодержавному, регіональному рівнях інституціями державного і приватного сектору. У багатьох країнах ЄС прогнозують ринок праці та професійні навички, виявляють попит й невідповідність
наданих компетенцій затребуваним. Узагальнено організаційні підходи до забезпечення системи прогнозування ринку праці й навичок.
Ключові слова: прогнозування, ринок праці, навички, вища освіта.
JEL classification: J24, J44, J21, I21.
Табл. 1. Літ. 25.
На сучасному етапі реформування
в економічній, освітній та соціальних
сферах в Україні привертають увагу
проблеми, які зумовлені недосконалістю механізмів взаємодії освіти і ринку
праці та неузгодженістю дій між відповідальними й зацікавленими сторонами. Дослідники Інституту стратегічних досліджень зіставили рейтингові
оцінки розвитку людського капіталу
та економіки й дійшли висновку, що у
нашій країні спостерігається значний
розрив між високими показниками
розвитку людського капіталу та його
нереалізованістю в економічній діяльності [1]. Про очевидну наявність проблеми свідчить, зокрема, статистика
про те, що із загальної кількості зареєстрованих безробітних у 2015 році
випускників ВНЗ майже 40 % мали освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, кожен четвертий –
спеціаліста, 18 % – магістра та майже
19 % – бакалавра [2]. Щодо країн-учасниць Болонського процесу, протягом
2008–2013 рр. за респондентами із вищою освітою спостерігалась у середньому така ситуація: 4 країни мають
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коефіцієнт безробіття від 20 до 30 %
(Кіпр, Боснія та Герцеговина, Греція
та Іспанія), від 10 до 20 % – двадцять
країн та решта до 10 % [3, с. 184]. З огляду на це, країнами-учасницями ЄС
провадяться різні заходи щодо прогнозування ринку праці та компетенцій,
які має надавати освіта, та на підставі
цього формуються стратегії розвитку.
На даний момент, коли вектором освітньої державної політики в Україні має
стати перехід від моделі державного
замовлення до моделі бюджетного фінансування здобувача вищої освіти,
постає нагальна проблема визначення
обґрунтованого механізму формування
оптимальної потреби у фахівцях з вищою освітою. Приєднуємось до думки,
що, враховуючи євроінтеграційні процеси України, насамперед, варто звернутись до досвіду європейських країн у
вирішенні досліджуваного питання [4].
Питання прогнозування ринку праці
для сфери освіти в Україні розглядаються вченими Національного інституту
стратегічних досліджень та інституту
демографії та соціальних досліджень,
також такими вченими як: Е. Лібанова,
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В. Яблонський, О. Вишневська, Н. Мосьпан, Л. Ільїч, Л. Яценко, Л. Лавриненко, В. Куценко. Досвід країн ЄС висвітлено у працях: Christian Lutz., Martin
Distelkamp., Zukersteinova A., StrietskaIlina O., Feiler L., Pollard E., Williams M.,
Hillage J., Cummings J., Lain D. та інших.
Ціль статті – визначити підвалини
прогнозування ринку праці та навичок
у зарубіжних країнах для оптимізації
напрямів розвитку вищої освіти.
Як випливає зі змісту документу ЄС
«Стратегія інтелектуального, сталого
та інклюзивного зростання «Європа
2020 року» [5], менш ніж одна особа у
віці від 25 до 34 років має вищу освіту
у порівнянні з 40 % у США та більш ніж
50 % в Японії, тому акцентовано увагу
на стратегії співпраці у сфері освіти та
професійної підготовки усіма зацікавленими сторонами. Це, зокрема, повинно
призвести до впровадження принципів
«навчання впродовж життя». Одним із
пріоритетних напрямів розвитку визначено ресурсоефективність. Положення Білої книги Європейської комісії, до
2025 р. (2017 р.) передбачають спрямування основних зусиль на збільшення
робочих місць, збільшення інвестицій
у цифрові технології, транспортну та
енергетичну інфраструктуру [6, с. 7]. У
країнах ЄС дослідженням питань прогнозування ринку праці займаються різні структури: державні установи, заклади освіти, три- двосторонні структури
соціального партнерства або організації
роботодавців та інші. Останніми роками
спостерігається перехід від проведення
широкомасштабного аналізу потреб у
кваліфікаціях на національному рівні
до аналізу затребуваних кваліфікацій
на регіональному й місцевому рівнях і
навіть на рівні підприємств, унаслідок
чого поряд із великими державними
структурами виникають невеликі приватні структури, які займаються такими
дослідженнями й розробками, що відповідають тенденціям регіоналізації систем професійної освіти і навчання [7].
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Для визначення механізмів регулювання вищої освіти з ринком праці
в ЄС були вивчені та проаналізовані
звіти Європейської Комісії, які широко висвітлюють цю проблему: Європейський простір вищої освіти в 2015
(The European Higher Education Area in
2015: Bologna Process Implementation
Report), Модернізація вищої освіти в
Європі: доступ, навчання (утриман
ня, збереження) та працевлаштування
(Modernisation of Higher Education in
Europe: Access, Retention and Employa
bility 2014), Структурні показники
моніторингу системи освіти та підготовки в Європі (Structural Indicators
for Monitoring Education and Training
Systems in Europe 2015) із застосуванням інтегрованого підходу [8]. Вивчення даних звітів вказує на те, що основною метою політики регулювання
взаємодії вищої освіти з ринком праці
в ЄС є поліпшення перспектив працевлаштування випускників ВНЗ. Загальна
картина про місце працевлаштування
у системі вищої освіти у даних звітах
формується на основі прикладів як з
боку попиту, так і з боку пропозиції.
Беручи до уваги, що метою ВНЗ є
реагування на потреби ринку праці,
постає питання, де ВНЗ можуть знайти відповідну інформацію про ринок
праці. Виділяють два найпоширеніші
канали інформації: з одного боку, результати прогнозування відповідальних структур стосовно ринку праці та
навичок, і з іншого – участь представників ринку праці в управлінні вищою
освітою. Визнаним способом, що гарантує отримання адекватних навичок і
необхідних компетенцій випускниками, є включення програм стажування
до навчальних програм вищої освіти.
Послуги профорієнтації також можуть
забезпечити студентів важливими
компетенціями для пошуку роботи [9,
с. 196]. На підставі проведеного дослідження узагальнено елементи механізму регулювання взаємодії сфери вищої
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освіти з ринком праці у зарубіжних
країнах за такими складовими.
1. Співпраця між роботодавцями та
ВНЗ.
Бухарестське Комюніке [10, с. 7] визначає співпрацю між роботодавцями та
ВНЗ як важливий інструмент для підвищення можливостей працевлаштування випускників ВНЗ. Послуги консультування або залучення роботодавців та
представників бізнесу на різних етапах
розробки та оцінки навчальних програм вищої освіти є прямим і водночас
децентралізованим механізмом, через
який інформація про ринок праці може
бути включена у сферу вищої освіти. Основними способами долучення роботодавців є:
– участь в акредитації та оцінці програм вищої освіти;
– розробка та перегляд освітніх програм;
– створення спеціальних освітніх
програм деякими країнами, що призначені, головним чином, для задоволення потреб роботодавців. Такі навчальні
програми, розроблені в тісній співпраці
з роботодавцями (професійний диплом
в Албанії, ступінь професійного бакалавра у Франції, базові ступені у Великобританії (Англія, Уельс і Північна Ірландія). В Ірландії в рамках програми ІКТ
роботодавці беруть участь у розробці та
виконанні конкретних програм для ліквідації прогалин у навичках в економіці;
– включення роботодавців до керівних органів ВНЗ, у 18-ти країнах ЄС це є
обов’язковим. Крім того, в деяких країнах роботодавці також включені до різних національних (наприклад, в Хорватії, Франції, Німеччини, Польщі, Словенії, Швеції та Великобританії (Шотландія)), регіональних (наприклад, в Італії)
або секторних (наприклад, в Чорногорії) органів управління. [11, с. 45–49];
– механізми фінансування уряду,
якими він може заохочувати одну або
обидві сторони до участі у співпраці.
Варто зауважити, що проекти універ-
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ситетського ділового співробітництва
отримують державне фінансування в
переважній більшості країн ЄПВО (країн Європейського простору вищої освіти), всіх країн, які є учасниками Болонського процесу в області вищої освіти.
Ряд країн (наприклад, Хорватія, Данія,
Македонія, Ісландія та Норвегія) встановили спеціальні інноваційні фонди,
з яких безпосередньо фінансуються
проекти університетського ділового
співробітництва. В якості альтернативи спеціалізовані державні установи
можуть отримати завдання з фінансування таких проектів (наприклад, в
Бельгії (Фламандська громада), Швеції
та Швейцарії). У Швеції уряд також фінансує інноваційні відділення в деяких
університетах;
– інноваційні ваучери, які, зокрема,
використовують Ірландія та Ліхтенштейн, щоб полегшити співпрацю між
підприємствами та ВНЗ [11, с. 45–49].
2. Включення результатів прогнозів
ринку праці до урядових заходів.
Існує обернена залежність між рівнями освіти та безробіття, що не відповідає цілям створення ЄПВО (європейський простір вищої освіти). Фактично, в одній третині країн, за наявними
даними, випускники з вищою освітою
не мають безпечнішої позиції на ринку
праці. По-перше, у колишній Югославській Республіці Македонія, Грузії, Албанії, Туреччині та Молдові випускники
вищої освіти фактично опинилися в гіршому становищі на ринку праці: вони
стикаються з більш високим рівнем
безробіття, ніж їхні однолітки з низьким рівнем освіти. У чотирьох країнах
(Грузія, Албанія, Туреччина та Молдова)
молоді люди з найнижчим рівнем освіти мають найвищі шанси знайти роботу.
Таким чином, вищі рівні освіти корелюють з більш високим рівнем безробіття.
Серед зазначених країн існують системи з відносно низьким рівнем загального рівня безробіття та низьким рівнем
нерівності в освіті (наприклад, Молдо“Освітня аналітика України” • 2018 • № 1 (2)
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ва) а також країни з відносно високим
рівнем безробіття разом з високим рівнем нерівності на користь низькокваліфікованих фахівців.
Другу групу складають Греція, Боснія
та Герцеговина, Сербія, Хорватія, Кіпр,
Португалія та Румунія. У цих країнах
випускники вищої освіти стикаються з
більш високим рівнем безробіття, ніж
молоді люди з середнім рівнем освіти, а
в деяких випадках навіть мають найгірші позиції на ринку праці з точки зору
перспектив працевлаштування (у Боснії
та Герцеговині, Сербії та Румунії). Таким
чином, для цієї групи справджується закономірність, що здобуття вищої освіти
не призводить до більш безпечної позиції на ринку праці. Іншими словами, це
країни, де вища освіта не може забезпечити захист молодих людей від наслідків кризи. Проте на відміну від першої
групи, рівень безробіття високоосвічених громадян в цих країнах з початку
2008 року (початок економічної кризи)
значно зріс. Загалом у період з 2008 по
2013 рік безробіття високоосвічених
молодих людей в країнах ЄПВО зростало більш ніж на 10,4 % щорічно, причому найвищі темпи зростання зареєстровані на Кіпрі (36,2 %), в Греції та Іспанії
(21,9 %). Порівняно з тими, хто має кваліфікацію середнього рівня, ситуація з
вищою освітою найбільше погіршилася
в Боснії та Герцеговині, Румунії та Чорногорії [3, с. 182].
Більшість країн, які проводять прогнози ринку праці, докладають значних
зусиль, щоб отримані результати були
враховані до заходів урядів під час планування фінансування освіти на державному рівні. В одинадцяти країнах
інформація про ринок праці використовується для визначення квоти реєстрації або для фінансування державою бюджетних місць у вищій освіті. В інших
країнах такі прогнози враховують під
час прийняття рішення про акредитацію нових навчальних програм і/або
при адаптації змісту існуючих програм
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до потреб ринку праці. У Німеччині, наприклад, ВНЗ опираються на прогнози
ринку праці у плануванні програм і наданні професійної орієнтації. Крім того,
прогнози ринку праці використовуються для визначення пріоритетних областей для додаткового фінансування
(Ірландія, Польща і Швеція). В той час
як центральні органи не завжди систематично використовують інформацію
про ринок праці, ВНЗ покладаються на
них при плануванні програм або наданні послуг профорієнтації [9, с. 42–43].
У більшості країн ЄПВО прогнозування
ринку праці проводиться регулярно на
національному рівні, іноді додатково
до регулярних місцевих прогнозів. Немає прогнозування ринку праці в Албанії, Андоррі, Боснії та Герцеговині,
Угорщині, Ліхтенштейні та Португалії.
Приблизно в одній третині країн ЄПВО
регулярний моніторинг ринку праці
здійснюється також на регіональному
рівні [11, с. 45–49].
Прогнозування ринку праці передбачає оцінку очікуваної майбутньої
кількості робочих місць, доступних в
економіці (у середньостроковій або довгостроковій перспективі) та необхідних
особливих вмінь, навичок або кваліфікаційних вимог. Потреби прогнозних
навичок доповнюються прогнозами
кількості людей (пропозиції) з конкретними навичками. Зіставлення попиту та
пропозицій може свідчити про потенційні диспропорції або невідповідність
рівня підготовки здобувачів майбутнім
очікуванням ринків праці [12, с. 11–12].
Незважаючи на існуючі обмеження
[13], прогнозування ринку праці є поширеним способом визначення його
потреб з позиції попиту та пропозиції
навичок й компетенцій. Цей процес,
як правило, здійснюється з метою надання допомоги різним зацікавленим
сторонам: працівникам, роботодавцям, студентам і батькам, соціальним
партнерам та політикам для прийняття обґрунтованих рішень та вчинення
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відповідних дій щодо ринку праці. Прогнозування ринку праці може використовуватись у плануванні, наприклад,
навчальних програм, визначенні кількості державних місць або розміщенні державного фінансування. З іншого
боку, керівництво й інформаційні служби можуть використовувати дані про
ринок робочої сили, щоб спрямовувати
(потенційних) студентів до галузей, за
якими існує дефіцит кваліфікації. Прогнозування ринку праці, зазвичай, проводиться відповідно до професійного та
кваліфікаційного рівня [12].
Прогнозування ринку праці здійснюється, як правило, регулярно, з певними
інтервалами. Спеціальне прогнозування відбувається в освітніх системах 17ти країн. Прогнозування ринку праці не
проводиться в Бельгії (німецькомовна
спільнота), Хорватії чи Сербії. Проте у
Сербії регулярно проводяться опитування щодо майбутніх потреб ринку
праці серед роботодавців. Близько половини країн, які проводять прогнозування ринку праці, враховують результати при плануванні освіти на вищому
державному рівні. У Латвії, Литві, Фінляндії, Великобританії (Шотландія),
Норвегії, Чорногорії та колишній Югославській Республіці Македонії інформація про ринок праці використовується
для визначення квот на реєстрацію чи
виділення кількості державних місць у
деяких чи всіх вищих навчальних закладах. У Бельгії (французьке співтовариство), Франції, Польщі, Португалії, Румунії, Швеції та Великій Британії прогнози
враховуються при створенні або акредитації нових навчальних програм та/
або адаптації змісту існуючих програм
до ринку праці.
Потреби деяких країн також свідчать, що прогнозування ринку праці
використовується для визначення пріоритетних напрямків для додаткового
фінансування (наприклад, у Болгарії та
Ірландії). Тим не менше, хоча центральна влада не завжди систематично вико-
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ристовує інформацію про ринок праці,
вищі навчальні заклади (іноді в співпраці з центральними органами влади) використовують їх у плануванні програм
або при наданні професійної орієнтації (наприклад, У Бельгії (фламандська
громада) та Естонії).
На сьогодні збільшується кількість
країн, для яких системне прогнозування ринку праці стає пріоритетним.
Наприклад, Португалія намагається
встановити регулярне прогнозування
ринку праці на національному рівні, замінивши існуючу тимчасову практику
прогнозування. Крім того, нещодавно
Румунія запровадила вимогу щодо акредитації для нових навчальних програм:
вищі навчальні заклади тепер повинні
надати докази того, що запропоновані
навчальні програми відповідають потребам ринку праці. Також країни докладають зусиль, щоб використовувати
прогнозування ринку праці для централізованого планування. У Болгарії правки та доповнення до Закону про вищу
освіту передбачають додаткове фінансування для областей, визначених як
пріоритетні щодо соціально-економічного розвитку країни. Передбачається
визначення двох видів пріоритетних
напрямків: «пріоритетні сфери діяльності», які є галузями, де існує потреба в
підготовці висококваліфікованих фахівців і «захищені програми/спеціальності», які також є необхідними для економічного та соціального розвитку Болгарії, але існує брак людей, що навчаються
в цих сферах [14]. Отже, у таблиці згруповано досвід окремих країн щодо їх
досвіду прогнозування ринку праці.
Таким чином, у європейський країнах забезпечується постійний моніторинг ринку праці щодо кількості працівників, їх компетенцій та кваліфікаційних навичок відповідно до змістового
наповнення державних стратегічних
програм. Долучаються до процесу прогнозування різні інституції на р ізних
рівнях.
“Освітня аналітика України” • 2018 • № 1 (2)

ВИЩА ОСВІТА
Та б л и ц я
Огляд умов дослідження ринку праці в розрізі окремих країн ЄС
№
Характеристика заходів країни щодо вирішення питань взаємозв’язку ринку праці й освіти
з/п

1

2

3

4

5

6

7

Польща
Обов’язок діагностування попиту за кваліфікаціями на регіональному і місцевих ринках праці
покладається на державні служби зайнятості. Моніторинг дефіциту і надлишку зайнятості проводиться регіональними (воєводськими) службами зайнятості за дорученням регіонального
уряду. Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики є головним органом щодо прогнозування
навичок [15]
Чехія
Створені галузеві ради для моніторингу ринку праці; оцінки галузевих навичок; підтримки та
співпраці зі школами та навчальними закладами. Оцінюється співставлення ринку праці між потребами та пропозицією кваліфікованої робочої сили для певних освітніх груп на наступні п’ять
років. Моніторинг вакансій проводиться Міністерством праці та соціальних справ, яким надається детальна інформація про структуру та тенденції вакансій. Національним інститутом освіти
розроблено «Інформаційну систему щодо стану випускників на ринку праці» (ISA) [16]
Румунія
Очікування з необхідних навичок формуються урядовими міністерствами та відомствами: Міністерством освіти і Міністерством праці та соціальної справедливості. Дані про навички збираються Національним Інститутом статистики, який їх обробляє та готує статистику про ринок праці
(включаючи дані, що стосуються навичок). Оцінювання та прогнозування навичок проводиться
Національною комісією з прогнозування [17]
Фінляндія
Існує мережева взаємодія між навчальними закладами й організаціями регіонального розвитку,
оскільки вона дозволяє усунути дублювання підготовки й навчання за однаковими спеціальностями і «перевиробництво» фахівців, незатребуваних на ринку праці. Ефективним механізмом
соціального діалогу освіти із роботодавцями є різноманітні спільні органи управління (ради,
комісії тощо). Такі неформальні структури формуються у випадку введення нових спеціальностей навчання або у разі змін у конкретному секторі економіки, коли потрібно оновити навчальні
програми [18]
Великобританія
Дослідженням ринку праці займається Інститут досліджень зайнятості шляхом дослідження і
консультування з питань працевлаштування та HR за низкою підходів, щоб забезпечити розуміння та підтримку політиків та практиків [19]. Замовниками результатів досліджень є Європейська Комісія, Європейський Парламент, Європейський фонд удосконалення умов життя та праці
(Eurofound), Європейський центр розвитку Професійної підготовки (Cedefop), Європейського
агентства з питань безпеки та охорони праці (EU-OSHA) та Міжнародної організації праці. [20].
Агентство зі статистики вищої освіти (The Higher Education Statistics Agency) збирає та публікує
детальну інформацію про розвиток сектору вищої освіти у Великобританії [21]
Німеччина
Розробляються два незалежних кадрових прогнози за різними моделями. Модель Interindustry
Forecasting Germany – в Інституті досліджень економічної структури, за якою досліджуються
зміни структури економіки. Модель включає загальний прогноз зайнятості, прогноз у розрізі
професій і кваліфікацій (рівень компетенції), а також прогноз пропозицій на ринку праці [22].
Дослідженням змін у професіях й уміннях займаються два інститути: Федеральний інститут професійної освіти та навчання й Інститут досліджень з питань ринку праці та професій при Федеральному агентстві зайнятості. Німецький досвід базується на спільній роботі міністерств освіти
окремих земель з Торгово-промисловими палатами, які представляють інтереси роботодавців.
Франція
Використовується значна кількість механізмів, технік і методів прогнозування затребуваності
кваліфікацій на національному, регіональному й галузевому рівні та на окремих підприємствах.
Функціонують регіональні обсерваторії з питань навчання/зайнятості на регіональному й територіальному рівнях, результати досліджень яких використовуються регіональними органами
влади і структурами освіти для розробки нових траєкторій навчання й закриття курсів, які не
відповідають сучасним потребам [23; 24]
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Закінчення табл.
№
Характеристика заходів країни щодо вирішення питань взаємозв’язку ринку праці й освіти
з/п

8
9

Бельгія
Існує програма стратегічних досліджень ринку праці, за якою щорічно готується ряд звітів, які
містять необхідну інформацію про економічну й соціальну ситуацію в країні, опис конкретної
професії або групи професій [23; 25]
Данія
Моніторинг ринку праці й зайнятості здійснює Міністерство праці й структури, що перебувають
у його підпорядкуванні, які проводять аналіз ситуації з позиції «пропозиції» та Міністерством
бізнесу й промисловості аналізуються тенденції й потреби з позиції попиту на ринку праці. Проблемами моніторингу й прогнозів також займається ряд інших державних і приватних структур,
таких як Центральне статистичне бюро Данії, Данський технологічний інститут (зміни ситуації
у сфері зайнятості, затребуваності професій і професійному навчанні), Данська економічна рада
(комплексний аналіз економіки, зміна структури заробітної плати тощо), Економічна рада з питань робочого руху, ряд вищих навчальних закладів, а також соціальні партнери [23]

Складено авторами на підставі: [15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25].
Освітня політика зарубіжних держав
спрямована на забезпечення достатньої
пропозиції на ринку освітніх послуг шляхом підтримки попиту на професійну
підготовку. Основними рисами моделей
взаємодії освіти і ринку праці є формування єдиного механізму забезпечення
співпраці (закріпленого на законодавчому рівні) за умов відповідного фінансування з різних джерел та спільна відповідальність за формування майбутнього.
Прогнозування ринку праці у різних країнах забезпечується відповідними національними органами (самостійними,
структурними підрозділами урядових
міністерств та відомств, науковими установами) шляхом здійснення системи

заходів у загальному механізмі прогнозування: опитування роботодавців; опитування випускників; моніторинг вакансій; створення регіональної та місцевої
мережі формування баз даних про потреби ринку праці; аналіз невідповідності
професій пріоритетним галузям економіки; створення спільних органів управління, до повноважень яких входить
узгодження компетенцій відповідно до
затребуваних ринком професій. Україні належить поступово вводити окремі
розглянуті елементи, оскільки використання конкретної форми партнерства
залежить від культурних, історичних,
інституційних особливостей країни та її
соціально-економічного рівня.
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O. CHUMAK, O. BRYNIUK

FOREIGN EXPERIENCE IN FORECASTING THE LABOUR MARKET
INDICATORS FOR HIGHER EDUCATION

Summary. The purpose of the article is to determine the basis of forecasting the
labour market and skills in foreign countries in order to optimize the directions of the
development of higher education. The foreign experience of ensuring the mechanism
of prediction of indicators for the sphere of higher education has been analysed in the
article. It is determined that forecasting is carried out at state and regional levels by
public and private sector institutions. Occasionally, labour market forecasting is
used to identify priority areas for additional funding. It has been found that in the EU
countries research on labour market forecasting is conducted on a regular basis (less
often on a temporary basis) by different state and non-state structures, studying
indicators of the labour market and professional skills, revealing the demand and the
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mismatch of the competencies that are in demand. Another source of information
about the labour market for HEIs is the participation of representatives of the labour
market in higher education management (counseling, development, accreditation
and evaluation of curricula). The state funding of university business cooperation
projects in the vast majority of European higher education area countries plays an
important role. As a result of the EU documents studying, it has been founded that
there is a reverse relationship between levels of education and unemployment, which
does not correspond with the objectives of creation of a European higher education
area. In fact, in one third of countries, according to available data, graduates with a
higher education do not have a more secure position on the labour market. Therefore,
most countries are making significant efforts to ensure that the results of the labour
market forecast are taken into consideration in government measures in the planning
of education at the state level. The article systematises the organizational approaches
of providing a system of labour market forecasting or qualification skills in different
European countries. It is revealed that the aim of the educational policies of foreign
countries is to provide an adequate supply on the educational services market by
supporting demand for professional training. Based on the studied foreign experience,
conclusions were made to improve this issue in Ukraine in order to forecast the
financial support for the students’ training.
Keywords: forecasting, labour market, skills, higher education.
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О. ТКАЧУК

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Анотанція. Проаналізовано систему фінансування вищої освіти в Україні.
Охарактеризовано основні теоретичні та практичні аспекти фінансування
вищої освіти. Проаналізовано джерела фінансування вищої освіти. Розглянуто європейську модель фінансування вищої освіти за результатами діяльності (наведено ряд показників, які можуть бути застосовані в розрахунку обсягу фінансування) з метою зробити фінансування більш прозорим з урахуванням змін протягом останніх років.
Ключові слова: вища освіта, державне замовлення, фінансова автономія,
зарубіжний досвід, формула фінансування.
Літ. 8.
JEL classification: H41, H52, І22, І23, І28.
Питання розвитку освітніх послуг є
ключовим аспектом у підвищенні економічного добробуту суспільства та
зростання економіки країни в цілому.
Право на здобуття освіти гарантовано
Конституцією України. Одне з пріоритетних завдань держави – це забезпечення рівного доступу до системи освіти для всіх верств населення та надання
якісних освітніх послуг, що, у свою чергу, забезпечуватиме основні напрями
розвитку економіки.
Фінансове забезпечення освіти є
основною умовою належної якості ос
вітніх послуг, підтримки конкурентоспроможності вищих навчальних закладів (ВНЗ) не лише в межах держави,
а й на світовому ринку. Необхідно враховувати зарубіжний досвід як у децентралізації фінансового забезпечення,
так і у визначенні чіткої формули фінансування, яка ґрунтується на елементах прозорості і доступності, що,
у свою чергу, дасть відповідь на запитання, на підставі яких показників ВНЗ
повинен отримувати кошти і в яких обсягах.
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Проблемним питанням процесів фінансового забезпечення функціонування ВНЗ присвятили дослідження В. Савченко, Є. Стадний, А. Касич, В. Циган,
О. Співаковський, Л. Паращенко, І. Барматова [1–5], О. Василик, В. Геєць, В. Глущенко, О. Бойко.
Існує невідповідність між завданням
державної політики у сфері вищої освіти та обсягами фінансування для забезпечення виконання цих завдань. Відбувається зниження якості освіти, що послаблює її конкурентоспроможність на
світовому ринку.
Метою статті є дослідження типів фінансування вищої освіти в Україні, аналіз стану політики у сфері державного
замовлення, а також розгляд зарубіжних моделей фінансування.
У сучасному суспільстві вища освіта
стає одним із визначальних чинників
динамічного соціально-економічного
розвитку країни. Зарубіжний досвід показує, що на сьогодні найуспішнішими
є держави, котрі мають високу рентабельність інвестицій в освіту, залучаючи як державні, так і приватні кошти.
“Освітня аналітика України” • 2018 • № 1 (2)

ВИЩА ОСВІТА
Для забезпечення належної якості освіти необхідний ефективний організаційно-економічний механізм управління
вищою освітою. В умовах розвитку державного управління можна спостерігати
трансформацію жорсткого адміністративного контролю в гнучке управління
автономними навчальними закладами,
де їхня діяльність регулюється за допомогою різних організаційно-економічних методів та інструментів. Система
вищої освіти України перебуває у процесі постійного вдосконалення, що зумовлено трансформаційними змінами в
суспільстві. Нових підходів потребує вся
система управління вищою освітою, у
тому числі практика її фінансування.
З огляду на європейський досвід, основними складовими національного
багатства та головними ресурсами соціально-економічного розвитку є інтелект,
освіта, професіоналізм. Керуючись таким підходом, Україна повинна суттєво
змінити бачення ролі людини в політичному, економічному й соціальному житті
країни. Українській державі необхідна цілісна політика гуманітарного розвитку,
адекватна модернізаційним викликам.
В умовах трансформації економіки і
підвищення ролі новітніх технологій у
виробництві освіта є необхідним чинником та основним засобом перетворення людського потенціалу в якісний
людський капітал. Освіта, що відповідає
потребам суспільства та ринку праці,
відіграє потужну роль у гуманітарному
розвитку, оскільки дає змогу сформувати здатність швидко адаптуватися до
сучасних соціально-економічних реалій
та забезпечувати належну якість життя.
Основними завданнями в цій сфері є:
– удосконалення практики формування державного замовлення на підготовку фахівців ВНЗ для представників
соціально вразливих верств населення;
– забезпечення рівного доступу до
якісної безкоштовної освіти представників різних соціальних верств, регіонів
тощо;
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– заохочення громадян до здійснення витрат на здобуття освіти для себе
та членів сім’ї шляхом створення відповідних кредитних, страхових програм,
системи податкового кредиту;
– застосовування децентралізованого підходу до професійної підготовки з
метою врахування потреб регіональної
економіки та задоволення освітніх потреб місцевого населення;
– запровадження гуманістичного характеру освіти на засадах вільного розвитку особистості, виховання соціальної активності та патріотизму;
– здійснення якісних змін у системі
підвищення кваліфікації та підготовки
кадрів, забезпечення їхньої відповідності тенденціям розвитку ринку праці
та потребам людини в удосконаленні її
освітнього та кваліфікаційного рівнів
протягом усього життя [6].
Механізм державного замовлення
(ДЗ) на підготовку кадрів, з одного боку,
повинен дати можливість повніше використати світові надбання науково-технічного прогресу в національній економіці, а з другого – регулювати обсяги
підготовки кадрів відповідно до попиту
ринку праці й освітніх послуг. Вагомим
ланцюгом цього механізму є формування й розміщення ДЗ, зокрема на підготовку фахівців з вищою освітою.
Держзамовлення є основною формою державного регулювання соціально-економічних відносин між державою, навчальними закладами та організаціями, громадянами, підвищення
освітнього й наукового потенціалу
нації, забезпечення конституційного
права громадян на здобуття освіти відповідно до їхніх потреб, інтересів і здібностей. На обсяги ДЗ впливають такі
фактори:
– темпи розвитку економіки на кожному конкретному етапі, що зумовлюють обсяги поточної, середньострокової
та перспективної потреби в кадрах;
– стратегічні цілі й завдання країни,
орієнтація органів виконавчої влади на
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підготовку працівників відповідного
профілю;
– накопичення технічних, наукових
та інтелектуальних знань із метою виведення країни на передові рубежі світового розвитку;
– доступність навчання для обдарованої молоді через систему державної
підтримки, що сприяє забезпеченню
країни висококваліфікованим персоналом;
– цільова підтримка окремих верств
населення у здобутті освіти, які потребують соціального захисту;
– досягнення збалансованості між
підготовкою і потребою в персоналі відповідно до попиту на ринку праці [1].
Протягом останніх дев’яти років
загальна кількість місць ДЗ зазнавала
відчутних змін, проте зберігався фактично сталий їх розподіл між галузями.
На денній формі навчання скоротилася
частка суспільних наук на користь інженерії та охорони здоров’я. Водночас
лідери залишаються незмінними: інженерія (34 %), суспільні науки (19 %), гуманітарні науки (12 %).
Щодо заочної форми зміни відчутніші. Наприклад, у 2015 р. вага суспільних наук дещо зросла. Лідерами заочної
форми є суспільні науки (35 %), інженерія (20 %), гуманітарні науки (12 %),
педагогіка (12 %). Утримання багаторічного статус-кво в умовах динамічних змін на ринку праці призводить до
поглиблення розбіжностей між університетами та економікою. Це вкотре підтверджує тезу про потребу відійти від
моделі ДЗ та шукати інших форм розподілу бюджетних коштів.
Попит на різні спеціальності серед абітурієнтів теж має досить сталу
структуру. Більшість заяв на денну форму навчання у 2015 р. було подано на суспільні науки (41 %), гуманітарні науки
(15 %) та інженерію (15 %). Водночас
попит на інженерію дещо знизився, з 19
до 15 %, що пов’язано з невтішними результатами зовнішнього незалежного
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оцінювання (ЗНО) з математики, яке у
2015 р. не склали 22 % випускників [2].
Варто також зважати на той аспект,
що ДЗ повинно враховувати виключно
потреби держави, відповідно до пріоритетів розвитку, а саме: фінансові ресурси повинні спрямовуватися не на утримання ВНЗ, а на забезпечення надання
якісних освітніх послуг студентам, які
завдяки своїм знанням мають можливість навчатися за державні кошти.
Крім того, слід пам’ятати й про аспект
«недержавного фінансування вищої
освіти». Останнє дає можливість ВНЗ забезпечувати свою матеріальну базу в обсязі, необхідному для його підтримки та
розвитку. Можна виокремити такі складові недержавного фінансування:
– кошти, одержані на навчання, підготовку підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів відповідно до укладених договорів;
– плата за надання додаткових освітніх послуг;
– кошти, отримані за науково-дослідні роботи та інші роботи, виконані
закладом освіти на замовлення підприємств, установ, організацій та громадян;
– доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, підприємств, дільниць і господарств від
надання в оренду приміщень, споруд,
обладнання;
– дотації з місцевих бюджетів;
– кредити й позички банків, дивіденди від цінних паперів та доходи від розміщення на депозитних вкладах тимчасово вільних позабюджетних коштів;
– добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, громадян.
Розвиток недержавних форм фінансування відбувається поступово. Крім того,
застосування окремих джерел є досить
обмеженим із різних причин. Перешкодою для надання фінансової допомоги
освіті з боку підприємств та фінансових
структур є непрозорість бюджетного
процесу на рівні як окремих навчальних
“Освітня аналітика України” • 2018 • № 1 (2)

ВИЩА ОСВІТА
закладів, так і району чи міста. Громадським організаціям чи благодійним фондам важко вступати в контрактні відносини з навчальними закладами, оскільки
ті не можуть наймати працівників для
виконання професійних завдань. Використання механізмів кредитування освіти також є обмеженим [3].
Однією з пропозицій щодо активізації недержавних форм фінансування
стало розроблення механізму податкових пільг для ВНЗ відповідно до проекту Закону України «Про внесення змін
до Податкового кодексу (щодо неприбуткового статусу навчальних закладів
та наукових установ)».
Основна мета цього законопроекту –
зберегти за навчальними закладами та
науковими установами податкові пільги, установлені чинним Податковим кодексом України для бюджетних установ,
і внести зміни до ст. 197. Мета конкретизується, зокрема, у таких завданнях:
віднесення навчальних закладів та наукових установ до неприбуткових організацій; звільнення від оподаткування
операцій з постачання послуг зі здобуття освіти навчальними закладами, які є
неприбутковими організаціями, а також
постачання послуг із проведення фундаментальних досліджень, науково-дослідних і дослідницько-конструкторських
робіт неприбутковими організаціями;
вилучення з-поміж об’єктів оподаткування житлової та нежитлової нерухомості неприбуткових організацій [4].
Відповідно до п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України, обов’язковою
умовою для таких організацій є використання своїх доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на
своє утримання, реалізації мети (цілей,
завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами [7].
Надання неприбуткового статусу навчальним закладам і установам дасть
поштовх до розвитку фінансової самостійності, завдяки якій доцільним стане
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ганізаціями, що, у свою чергу, може забезпечити не лише фінансову підтримку навчальних закладів, а й робочі місця
для студентів.
Фінансова автономія таких закладів
є критично важливою для залучення
ними позабюджетних або спонсорських
коштів чи здійснення гнучкішої фінансової політики та управління. Відсутність фінансової автономії спричиняє
обмеження автономії в академічній
сфері. Одним із прикладів цього є те, що
будь-яке примусове збільшення заробітної плати, котре щорічно відбувається в бюджетних організаціях, неминуче
призводить до скорочення штатів. Для
науково-педагогічних, наукових працівників це великі втрати.
Поступово ми всі починаємо розуміти, що не можна забезпечити ефективне використання бюджетних коштів
в умовах, коли заклади освіти і науки
працюють у режимі, який створений
для них сьогодні Бюджетним і Господарським кодексами України, коли
вони не мають фінансової автономії і,
відповідно, не несуть серйозної ринкової відповідальності за результати своєї діяльності.
Водночас перспектива втратити статус бюджетної установи великою мірою лякає керівників і працівників навчальних закладів і наукових установ.
Це пов’язано зі специфікою загальної
політики оподаткування й контролю в
нашій державі, котра все ще не сприятлива для економічного розвитку. Тому
мусимо виробити чітку позицію, яка
б обґрунтовувала ті зміни до законодавства, що дадуть змогу навчальним
закладам і науковим установам розвиватися, залучати додаткові кошти і не
перебувати в напівтіньовому режимі. В
основу такої позиції має бути покладений принцип відсутності оподаткування для освітньої діяльності. Максимально ліберальний режим оподаткування
й регулювання необхідний також для
наукової діяльності та інновацій [5].
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Зважаючи на зарубіжний досвід фінансування, слід зазначити, що одним
із дієвих способів є фінансування за
результатами діяльності за допомогою
формул та контрактів продуктивності.
Розглядаючи таке фінансування,
можна виокремити два його типи, а
саме: за формулами та контрактами
продуктивності. Продуктивність визначається цілями, яких установа повинна
досягти за певний період (наприклад,
випускники або результати дослідження, студенти, котрі пройшли рік навчання/склали іспити, заявки на патент).
Також мають вагу показники, пов’язані
з інтернаціоналізацією, проте вони залежать від конкретних цілей політики.
Основна відмінність між цими двома інструментами – формулами фінансування і контракти продуктивності,
є те що, вони орієнтуються на різні часові показники. Формула фінансування
працює з показниками оцінки минулої
діяльності університетів, а контракти продуктивності охоплюють цілі та
завдання на майбутнє і, залежно від
того, наскільки детальним й конкретним вони є, також мають набір показників для оцінки досягнення цілей.
Обидва механізми можуть також використовуватися в комбінації.
Фінансування за формулами часто
запроваджується, щоб зробити розподіл
фінансування прозорішим, пов’язуючи
його з показниками виміру. Порівняно
з історичним розподілом він дає змогу
враховувати зміни показників протягом
років, таких як зміна числа студентів,
оскільки дані збираються через регулярні інтервали.
Формула фінансування в цьому контексті тлумачиться як механізм для визначення обсягу фінансових коштів, що
виділяються на ВНЗ, з використанням
математичної формули, яка включає
такі змінні, як критерії результативності «на вході» і «на виході». Основу формули для визначення результативності
становлять індикатори:
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– чисельності студентів (на бакалаврському та магістерському рівнях);
– чисельності міжнародних студентів;
– чисельності міжнародного професорсько-викладацького складу;
– різниці між числом студентів, котрі
прибувають до університету з-за кордону та вибувають із нього для продовження навчання за кордоном (модель
«лічильника інтернаціоналізації» в Данії) тощо.
Основою формули для визначення
результативності університету «на виході» є такі індикатори:
– чисельність студентів, які здобули
ступінь (на бакалаврському та магістерському рівнях);
– чисельність осіб, котрі здобули
докторський ступінь;
– обсяги залученого зовнішнього
фінансування, у тому числі з європейських/міжнародних джерел;
– рівень успішності студентів за шкалою Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ECTS);
– число реалізованих (які реалізуються) дослідницьких контрактів;
– публікаційна активність дослідників, дані бібліометрики;
– працевлаштування випускників
тощо.
Іншим важливим способом фінан
сування університетів є перфомансконтракти, або цільові угоди з виконання певних завдань, які укладаються між
державними органами та університетами. Такі угоди застосовують у 15 країнах
Європи, розглянутих у дослідженні, проте не завжди справляють прямий та чіткий вплив на фінансування ВНЗ. Наведемо декілька прикладів, які ілюструють
їхнє застосування [8].
– Австрія. Перфоманс-контракт – це
результат бюджетних переговорів між
профільним міністерством і кожним
університетом для визначення обсягів
фінансування, при цьому законом встановлено мінімальний рівень таких кош
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тів; досягнення цілей контракту може
впливати на перебіг переговорів на наступний період.
– Нідерланди. Перфоманс-контракти
запроваджено лише з 2012 р., і їхні результати ще не визначені достатньо
чітко. На теперішньому етапі поки що
остаточно не зрозуміло, чи впливатимуть такі угоди безпосередньо на обсяги
фінансування університетів. На сьогодні
контракти базуються на цілях, які погоджуються між профільним міністерством та окремими ВНЗ. У структурі загальної суми блок-грантів для університетів їхня частка становить близько 7 %.
– Федеральні землі Бранденбург та
Гессен (Німеччина). Перфоманс-контракти становлять відповідно 2 % та 5 %
доходу від загальної суми блок-грантів.
Надаються на умовах досягнення специфічних цілей, узгоджених для кожного
університету. Проте оцінка таких контрактів недостатньо ретельна і невиконання планових показників рідко спричиняє
скорочення відповідного фінансування.
– Данія. Перфоманс-контракти не
пов’язані з фінансуванням, але є частиною механізму управління університе-

том (використовуються при внутрішньому розподілі коштів).
Фінансування вищої освіти за рахунок державних коштів має спрямовуватись лише за потребами держави,
яка водночас повинна забезпечувати
робочими місцями випускників, що
сприятиме зменшенню безробіття серед них. В Україні нині спостерігається
часткове вдосконалення диверсифікації джерел фінансування, а саме: надання статусу неприбуткової організації
дасть перший поштовх до формування
контрактних відносин між ВНЗ і приватними організаціями й покращить
їхнє фінансове становище. Запозичення зарубіжного досвіду зробить фінансування прозорішим і допоможе
розподіляти його за критеріями якості
надання освітніх послуг. Для формування ефективного фінансового забезпечення державних ВНЗ слід здійснювати постійний моніторинг діяльності
ВНЗ, який дасть змогу виявити кількісні показники соціально-економічних
наслідків здійснення державою заходів
у освітній сфері та визначити перспективні шляхи розвитку ВНЗ.
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O. TKACHUK

FINANCIAL SUPPORT FOR HIGHER EDUCATION IN UKRAINE:
PROBLEMS AND PROSPECTS

Sammary. In this article the main list of tasks for development of education in
compliance with the concept of humanitarian development till 2020 is observed. The
mechanism of the state order for training and factors which influence it are analysed
and characterised. The last years changes in the system of the state order are
described. In this article the aspects of non-government financing and the list of its
components are outlined and described. The importance of autonomy of higher
educational institutions is described. The main concepts of the Law of Ukraine «On
introduction of amendments to the Tax Code (non-commercial status of educational
and scientific institutions)». The main objective of the project is allocated according
to the specified tasks. The European model of financing of the higher education is
characterised by means of a formula (a number of indicators which can be applied in
calculation of the amount of financing), which is applied in order to make the financing
more transparent taking into account changes of recent years. Financing models
with the performance contract support (the contractual relations are described
along with any contract between a higher educational institution and the state) are
the target agreements for achievement of certain tasks.
Keywords: the higher education, state order, financial autonomy, foreign expe
rience, financing formula.

62

“Освітня аналітика України” • 2018 • № 1 (2)

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

УДК З73.1; 37.078

С. РАКОВ

ПОТЕНЦІАЛ ОЦІНЮВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ
ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ РОБОТИ УЧИТЕЛЯ НА ОСНОВІ
ТЕХНОЛОГІЙ СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ШКІЛ

Анотація. Розглядаються питання створення трикомпонентної системи компетентнісних показників ефективності роботи вчителя: ІКУ1 – індекс
індивідуального прогресу учня (на основі результатів виконання компетентнісних стандартизованих тестувань), ІКУ2 – індекс якості освітнього середовища класу (на основі анкетування учнів), ІКУ3 – індекс фахової компетентності вчителя (на основі аналізу колегами відеозаписів уроків учителя). Пропонуються принципи створення соціальної мережі шкіл для функціонування
системи оцінювання якості роботи вчителя як інструменту обміну досвідом
і професійного самовдосконалення вчителів на прикладі шкільного курсу математики.
Ключові слова: компетентнісна парадигма освіти, показники ефективності роботи вчителя, індивідуальний прогрес учня, додана освітня вартість,
освітнє середовище, соціальна мережа шкіл, професійне самовдосконалення
вчителів.
Літ. 7.
JEL classification: I20, I21.
Компетентнісна парадигма освіти.
Запровадження компетентнісної парадигми освіти – це головна ідея, покладена в основу програм інноваційного розвитку школи у більшості країн
світу, зокрема – в основу української
програми «Нова українська школа»,
сутність якої висловлено латиною крилатим виразом «Non scholae, sed vitae
discimus» – не для школи вчимось, а
для життя. Призначення компетентнісної школи – формування в особистості
здатності приймати ефективні рішення
в сучасному динамічному, глобалізованому, інноваційному світі. У Статті 1 закону «Про освіту» дано таке тлумачення компетентності: «Компетентність/
компетентності – динамічна комбінація
знань, розумінь, поглядів, цінностей,
умінь, інших особистих якостей, що ви-
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значає здатність особи успішно , здійснювати професійну та/або подальшу
навчальну діяльність і є навчальним
результатом на певному рівні освіти»
[1, с. 2]. Відповідно «…освітні стандарти
будуть ґрунтуватися на «Рекомендаціях Європейського Парламенту та Ради
Європи щодо формування ключових
компетентностей ціложиттєвої освіти» [1, с. 12]. У концепції «Нова україн
ська школа» дано також опис десяти
ключових компетентностей, формування яких є місією шкільної освіти [2,
с. 12–14]. Чи можливо такому складному поняттю як компетентності знайти
адекватні технологічні індикатори, які
реально можна виміряти і використати
для удосконалення освіти на різних рівнях, починаючи від класу і закінчуючи
країною? Мета статті – запропонувати
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таку систему індикаторів і технології її
запровадження.
Компетентнісні показники ефективності роботи учителя
Визначальною постаттю в системі
освіти є вчитель, і тому природно виникає питання щодо моделі ефективної діяльності вчителя для формування
компетентності його учнів, а також компетентнісних показників його роботи.
Результатом ефективної роботи вчителя у відповідності до компетентнісної
парадигми освіти є формування ключових компетентностей учня, причому
кожного учня, поза залежністю від її/
його здатності до навчання та стартового рівня сформованості її/його компетентностей, коли вона/він прийшов до
цього вчителя. Таким чином, природно
виникає показник ефективності роботи
вчителя ІКУ1 (ІКУ – скорочення від Індекс Компетентності Учителя).
ІКУ1 – індекс ефективності учителя
на основі оцінки індивідуального прогресу учня: середній показник доданої
освітньої вартості (ДОВ) всіх учнів, що
навчаються у цього вчителя впродовж
певного періоду (за останній рік/за останні два роки / за період професійної
кар’єри вчителя).
Коментарі до застосування показника ІКУ1
ДОВ є мірою індивідуального прогресу учня з певної дисципліни за певний період навчання, який визначається за допомогою двох стандартизованих
вимірювань на початку і в кінці певного
періоду навчання у даного вчителя: на
початку навчального року (або наприкінці попереднього навчального року)
за результатами першого стандартизованого тестування визначається для
кожного учня його стартовий рівень і всі
учні (школи, району, області або країни)
з таким рівнем складають початкову
(базову) когорту для визначення ДОВ
цього учня; наприкінці визначеного періоду навчання проводиться друге стандартизоване тестування, за результата-
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ми якого визначається розподіл балів
базової когорти учнів, середній бал цієї
когорти приймається за 0, стандартне
відхилення результатів приймається за
1, і за цією шкалою оцінюється ДОВ (індивідуальний прогрес) учня1.
При всій теоретичній привабливості
використання показника ІКУ1 і досить
поширеній практиці його застосування,
перш за все в розвинених країнах (Англія, Польща, США тощо), цей показник
має низку суттєвих недоліків, пов’язаних з коштовністю розробки якісної
бази даних тестових завдань компетентнісного характеру та регулярного адміністрування стандартизованих
тестувань (бажано тотальних тестувань
для всіх учнів країни); також цей показник не дає відповіді на питання, які
саме причини високих або низьких показників ДОВ.
Серед факторів, які сприяють індивідуальному прогресу учня, одним із головних є якість освітнього середовища
в класі, яку найкраще можуть оцінити
самі учні і колеги-вчителі, таким чином
перспективними виглядають наступні
два показника якості ІКУ2 і ІКУ3.
ІКУ2 – індекс якості освітнього середовища за оцінкою учнів: сприйняття
учнями освітнього середовища на уроках на основі анкетування учнів.
Коментарі до застосування показника ІКУ2
Сприйняття учнями освітнього середовища класу пропонується визначати
за результатами анонімного заповнення однойменної анкети ІКУ2А, в якій
пропонується еталонна оціночна система характеристик компетентнісного освітнього середовища на уроках, які проводить учитель; ступінь відповідності
уроків цим еталонам має бути оцінений
або за бінарною шкалою «Так»/«Ні» або
З деталями розрахунків і використання ДОВ
на прикладі системі моніторингу якості освіти в Польщі можна ознайомитись в [3, c. 51–
72], в якій також дано аналіз позитивних і
негативних сторін використання ДОВ.

1
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за допомогою 5-рівневої шкали, в якій
оцінка коливається в діапазоні від «абсолютно незгоден» до «абсолютно згоден» (Лікертівської шкали).
У якості зразка анкети ІКУ2А можна розглядати анкету Tripod, як була
створена в Гарвардському університеті на початку другого тисячоліття, і
відтоді постійно удосконалюється як
інструмент досліджень і професійного
розвитку вчителів [4, с. 4], саме її останнім часом все частіше застосовують як
складову формальної оцінки вчителя.
Опитувальник Tripod складається з 36
запитань стосовно характеристик освітнього середовища в класі, які упорядковані в сім груп, так звані «7C’s»: Турбота
(Care), Управління (Control), Пояснення
(Clarify), Стимулювання (Challenge), Захоплення (Captivate), Confer (Обговорення2), Consolidate (Систематизація)
[4, c. 12–13]. Систему характеристик
освітнього середовища за опитувальником Tripod певною мірою можна інтерпретувати як модель навчального
середовища для формування ключових
компетентностей 21-го сторіччя, і вони
можуть бути використані у незміненій
формі безпосередньо або адаптовані
відповідно до особливостей національної освітньої системи в Україні. Опитувальник Tripod існує у двох модифікаціях – для початкової і основної школи.
Як і будь-яку інновацію, тим більше
таку як оцінка учнями навчального середовища класу, на початковому етапі
можна запровадити тільки знизу, через
учителів – ентузіастів цієї справи, – класи, школи, освітні округи. Це пов’язано з
тим, що оцінюється діяльність і поведінка вчителя, що суперечить принципам
адміністративно-командного управлін
ня в освіті, де функція оцінювання є прерогативою вчителя. На другому етапі
запровадити пілотування на більш ви-

Мається на увазі культура зацікавленого,
конструктивного обговорення, спрямованого
на пошук закономірностей та їх обґрунтування або спростування.

2

“Освітня аналітика України” • 2018 • № 1 (2)

соких рівнях управління, і тільки після
цього поширювати далі на області, краї
ну, оскільки «зацікавленість учасників
освітнього процесу є життєво важливою
умовою для досягнення позитивних результатів» [4, c. 4].
За результатами досліджень, які
були проведені у рамках проекту MET
(Measures of Effective Teaching), показники ІКУ2 (розраховані за опитувальником Tripod) довели свою високу надійність – рівень 0.80 і вище, а також
стабільність на рівні учителя протягом
навчального року (кореляція в часі у
відповідях на рівні класу в грудні та березні одного і того ж навчального року
коливалась у проміжку між 0,70 та 0,85)
[4, c. 14], і це для 1000 вчителів, які брали участь у проекті.
Зважаючи на високу кореляцію між
показниками ІКУ1 і ІКУ2 (див. попередній коментар) можна від одного з
них відмовитись. Із цих двох показників
краще відмовлятись саме від показника
ІКУ1 у силу його коштовності, складності в розробці й адмініструванні (див. коментарі до показника ІКУ1).
Показник ІКУ2 має також низку додаткових позитивних якостей у порівнянні з показником ІКУ1:
• Опитувальник ІКУ2А3 для визначення показника ІКУ2 має відбивати
сприйняття учнями уроків, які проводить учитель, аналогічно опитувальнику Tripod і бути інваріантним упродовж
тривалого часу (на відміну від системи
компетентнісних тестів, що має спиратися на потужну базу тестових завдань,
яка повинна постійно поповнюватись і
удосконалюватись).
• Анкетування в сучасних умовах
інформатизації і доступу до Інтернет

3
Опитувальник ІКУ2А має бути створений на
основі аналізу поточного стану системи освіти України та напрямів її удосконалення з
опорою на компетентнісні засади освіти і
досвіду, накопиченого в Україні та у світі у
проведенні такого роду опитувань (наприклад, опитувальник Tripod та досвід його
використання у рамках проекту MET [5]).
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можна проводити з високим рівнем анонімності і надійності.
• Опитувальник ІКУ2А в сучасних
умовах інформатизації і доступу до Ін
тернет можна використовувати як оперативний інструмент учителя4, призначений для його самовдосконалення на
основі зворотного зв’язку – на відміну від
розрахунку ДОВ, яка, як правило, обраховується за результатами навчального
року, коли вже нічого змінити не можна.
Показник ІКУ2 якості освітнього середовища за сприйняттям учнів є надзвичайно важливим, про що говорить
його висока кореляція з показником
ІКУ1 (ДОВ учнів), проте учні не в змозі
оцінити наукову ґрунтовність і методичну досконалість навчального середовища, що можуть зробити тільки колеги
учителя, і для цього має слугувати третій
показник – ІКУ3, який продовжує традицію відкритих уроків на сучасному етапі
розвитку інформаційних технологій.
ІКУ3 – індекс якості освітнього середовища класу, за оцінкою колег-учителів, визначається на основі рецензування відеозаписів (відеокліпів) уроків, які
проводить учитель.
Коментарі до застосування показника ІКУ3
• Оцінка якості уроків на основі рецен
зій колег не є новацією, для цього завжди використовувались відкриті уроки.
• Відкритість уроку великою мірою
впливає на хід і методику його проведення, тому оцінювання якості навчання за відкритим уроком, природним
чином, має велику похибку. Відеозапис
уроку багато в чому знімає цю проблему. Учитель разом із учнями може записувати навіть кожен урок, а потім
викладати на сайті класу найкращий –
той, що сподобався і вчителю, і учням.
4
Тобто учитель може самостійно використовувати його скільки завгодно разів у будьякий зручний для нього час для виміру стану
освітнього середовища в класі, відстежуючи
його динаміку і оперативно вносячи корективи в свою практику.
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• Технологічні питання запису уроків має вирішити адміністрація школи –
обладнати класні кімнати засобами відеоспостереження.
• Політику стосовно запису і публікації відеоуроків на сайті школи має
здійснювати школа (адміністрація школи разом із наглядовою радою школи),
і діапазон ухвалених рішень може коливатися від повної закритості (заборони відеозапису будь-якого уроку або
його фрагменту) до повної відкритості
(доступу онлайн до кожного уроку або
перегляд будь-якого уроку з архіву уроків з адмініструванням рівня доступу
до цього архіву5). Для запровадження в
школі (районі, області, країні) показника
ІКУ3 достатньо забезпечити, наприклад,
розміщення у відкритому (обмеженому)
доступі певної кількості уроків учителя
впродовж року, бажано не менше 2-х (для
забезпечення надійності показника).
• Для проведення якісного рецензування уроків потрібен шаблон – опитувальник ІКУ3А, який має слідувати компетентнісній парадигмі освіти. За зразок
такої анкети можна вважати анкету FFT
(The Framework for Teaching – Засади
навчання), яку було створено в Портлендському університеті (США) (http://
www.danielsongroup.org), або анкету MQI,
створену в Гарвардському університеті
для аналізу якості уроків математики
(https://cepr.harvard.edu/mqi).
• Удосконалення системи освіти,
в якій використовуються показники
ІКУ2 і ІКУ3, мають сприяти переходу на
принципово новий рівень освітнього
середовища в країні, області, школі, класі – середовища, що охоплює і об’єднує
вчителів, учнів, адміністрацію шкіл на
засадах взаємної довіри і вимогливості,
поваги і критичного мислення, творчості і співробітництва, відкритості й підзвітності, аналізу проблем і конструк5
Багаторічний досвід такої відкритої політики із онлайн трансляцією всіх уроків має Авторська школа Бойка (м. Харків) (http://www.
education.ua/schools/kharkov/sh-boyk/).
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тивного пошуку шляхів їх розв’язання,
у кінцевому рахунку – всього того, що
сфокусоване на удосконаленні системи
освіти на компетентнісних засадах.
Компетентнісна парадигма математичної освіти і показники ефективності роботи вчителя математики
Показники якості роботи вчителя
співпадають із показниками якості освітнього середовища в класах, у яких він
проводить уроки. Це набуває особливого значення і смислів у контексті переходу до компетентнісної парадигми
навчання. Показники ІКУ1, ІКУ2, ІКУ3
відбивають загальні підходи до оцінки
якості (ефективності) роботи вчителя,
а їх змістове наповнення залежить від
навчального предмету. Прокоментуємо
це на прикладі математики.
ІКУ1 (Математика): державні тести
ЗНО з математики, які повинні використовуватись для визначення ДОВ учнів,
повинні мати компетентнісний характер, тобто відбивати місце математики у
сучасному світі і сутність математичної
діяльності. Це означає, що доля стандартних задач репродуктивного характеру
має постійно знижуватись, поступаючись
задачам компетентнісного характеру: застосувань математики для розв’язування
реальних задач з практичним смислом, а
також задач дослідницького характеру.
Особливо слід наголосити на доцільності
використання комп’ютерів при розв’язуванні математичних задач як складової
математичної компетентності і математичної культури: обчислення (наближені
і точні), використання КМС (комп’ютерних математичних систем) для комп’ютерного моделювання (наприклад, пакетів Gran, DG, GeoGebra, Derive, MathLab
тощо) з метою не тільки розрахунків, але
й для проведення математичних експериментів для пошуку закономірностей і
формулювання гіпотез, експериментальної перевірки або спростування гіпотез.
ІКУ2 (Математика): опитувальник
ІКУ2А (Математика), побудований з
використанням досвіду використання
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опитувальника Tripod має відбивати
головні складові сучасних уявлень про
компетентнісне навчальне середовище з математики, яке ґрунтується на
активній ініціативній комунікації між
усіма учасниками освітнього процесу:
учні, учитель, все людство (попередні і
нинішнє покоління – через використання ресурсів Інтернет), предметна область (через комп’ютерне моделювання
і комп’ютерний експеримент).
ІКУ3 (Математика): опитувальник
ІКУ3А (Математика), побудований з
використанням досвіду застосування
у проекті МЕТ опитувальників FFT
(Framework for Teaching) і MQI (Mathe
matical Quality of Instruction) [4, с. 7], має
спиратися на дуалізм математичної діяльності, сутність якого полягає в образному асоціативному мисленні на етапі
постановки задач, моделювання і формулювання гіпотез і послідовного застосування дедуктивного методу для верифікації і доведення результатів.
Засади соціальної мережі SchoolFB
Сучасні уявлення про ефективне навчання ґрунтуються на ідеї ефективного
навчального середовища, яке включає
учнів, учителів, батьків, управлінців у
єдиний соціум, сфокусований на отриманні якісної освіти (набуття ключових
компетентностей 21-го століття) і який
не обмежується класом, школою, регіоном і навіть країною. Такі методологічні
погляди ґрунтуються на ідеях соціального конструктивізму, що метафорично
висловлені у твердженні з освітянського фольклору: «Anybody could ever teach
somebody nothing. The role of a teacher
dramatically changed nowadays from the
sage at the stage to the guide on the side,
creating educational environment for students learning by themselves.»6. (див., на-

6
Це твердження у перекладі українською
звучить так: «Ніхто ніколи нікого нічому навчити не може. Роль учителя у наші дні радикально змінилася – від проповідника на кафедрі до провідника, який знаходиться поряд
з учнями, створюючи умови (навчальне середовище) для того, щоб учні навчались самі».
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приклад, [6]). Інструментом створення
такого середовища має бути соціальна
мережа навчальних закладів, яку за аналогією із всесвітньою соціальною мережею будемо у подальшому називати
SchoolFB. У даному контексті важливі не
технічні аспекти реалізації SchoolFB, а
її функціональність, яка включає в себе
функції складових електронного врядування:
1. Забезпечення прозорості і підзвітності діяльності навчальних закладів:
відкриті дані про стан освіти у ЗНЗ за
абсолютними і відносними показниками на тлі навчального округу, району,
області, що ґрунтуються на даних про
кожного учня, учителя, клас і на більш
високих рівнях отримуються автоматично в результаті агрегації відповідних деперсоніфікованих даних:
• Умови освіти: кадрове, матеріальне
і ресурсне забезпечення навчального
процесу.
• Результати освіти: результати ЗНО
і моніторингових досліджень.
2. Забезпечення комунікацій між усіма учасниками освітнього процесу і всіма сторонами, зацікавленими в якості
освіти.
3. Забезпечення якості навчального
процесу:
• ІКУ1: оцінка ефективності учителя
на основі оцінки індивідуального прогресу (доданої освітньої вартості) кожного учня за результатами стандартизованих тестувань на початку і наприкінці
кожного підзвітного періоду навчання.
• ІКУ2: оцінка якості навчального середовища класу на основі анкетування
учнів (у розрізі предметів (учителів))
• ІКУ3: оцінка фахової підготовки
(предметної і методичної) учителя на
основі експертизи відеозаписів уроків
учителя колегами, на основі відповідних анкет.
4. Обмін досвідом і створення депозитарію освітніх ресурсів (відеозаписів
уроків з авторськими анотаціями і експертизами колег).
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5. База актуальних даних для ліцензування ЗНЗ і сертифікації вчителів.
Слід зауважити, що саме принципи
відкритості і прозорості мають забезпечувати якість даних мережі SchoolFB:
їх повноти, валідності і актуальності й
тому інформаційно забезпечувати функціонування ДІСУО (Державної інформаційної системи управління освітою на
основі доказових даних).
Ідею оцінювання якості освітнього
середовища на основі анкетування учнів і вчителів можна розширити за рахунок самооцінки учителів, анкетування
батьків тощо.
Створення соціальної мережі SchoolFB
потребує на початковому етапі не тільки коштів для розробки платформи, але
і потужної інформаційної кампанії та
залучення ентузіастів цієї справи, проте
це є необхідним кроком для запровадження у реальну практику освіти ідей
партнерства, педагогіки співробітництва, учнецентризму на принципах самовдосконалення, що і є запорукою удосконалення освіти на компетентнісних
засадах, оскільки завдяки цьому відносини між усіма учасниками навчального
процесу будуються на засадах фаховості, довіри і відповідальності. Соціальна
мережа SchoolFB актуалізує ініціативу і
вмотивованість, комунікації всіх учасників навчального процесу. Після ініціації інформаційні і методичні ресурси
мережі SchoolFB повинні надалі саморозвиватись і самовдосконалюватись.
Соціальну мережу шкіл SchoolFB можна стоворити на основі платформи TIMO
(Тестування і моніторинг в освіті), а оці
нювання якості освіти за компетентнісними показниками якості ІКУ1-ІКУ3
використовувати в комплексній оцінці
якості шкіл, розробленій в модулі геоінформаційної аналітичної системи GIAS
«Якість освіти» на базі ЗНО, яка функ
ціонує на порталі ТІМО [7].
Висновки. Ефективні освітні реформи завжди здійснюються на місцях –
у класі, школі в результаті дії механіз“Освітня аналітика України” • 2018 • № 1 (2)
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мів самовдосконалення, інтегратором
яких має стати соціальна мережа шкіл
SchoolFB, яка підтримує сервіси для:
– забезпечення якісних умов освіти;
– забезпечення якості освіти.
До системи показників якості системи освіти доцільно включити такі
компетентнісні показники якості, які
можна визначити за технологіями соціальної мережі SchoolFB:
• ІКУ1 (класу, учителя, школи, округу, району, області, країни), що визначається на основі ДОВ кожного учня з кожного навчального предмету за певний
період навчання, який обчислюється за
результатами національних стандартизованих тестувань, а потім агрегується
на відповідному рівні за предметами
моніторингу.
• ІКУ2 (класу, учителя, школи, округу, району, області, країни), що визначається на основі анкетування учнів
за анкетою КУ2А відповідності стану
навчального середовища класу компетентнісним показникам якості.
• ІКУ3 (класу, учителя, школи, округу, району, області, країни), що визначається на основі експертного висновку колег за анкетою ІКУ3А про фахову
підготовку учителя (предметну і педа-

гогічну) на основі аналізу відеозаписів
уроків, що проводить учитель.
Запровадження системи оцінювання
якості освіти на основі компетентнісних
показників ІКУ1 – ІКУ3 сприятиме запуску механізмів інноваційного розвитку системи освіти на компетентнісних
засадах знизу – через механізми саморозвитку і самовдосконалення
Запровадження системи оцінювання
якості освіти на основі компетентнісних
показників ІКУ1–ІКУ3 потребує значної
підготовчої роботи:
• Розробка програмного забезпечення платформи SchoolFB.
• Розробка і апробація інструментарію і технологій онлайн тестування і анкетування.
• Проведення інформаційної кампанії в освітянському і громадському середовищі.
• Пілотування системи забезпечення якості освіти на основі платформи
SchoolFB на рівні класів із залученням
пілотних шкіл і учителів.
• Пілотування системи забезпечення якості освіти на основі платформи
SchoolFB на рівні регіонів із залученням
зацікавлених регіонів.
• Запровадження на рівні країни.
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S. RAKOV

THE POTENTIAL FOR EVALUATION OF THE COMPETENCE
QUALITY INDICES OF THE TEACHERS’ WORK AT THE BASE
OF THE SCHOOLS SOCIAL NETWORK TECHNOLOGIES

Summary. The problem of the evaluation of the competence quality indices of the
teachers’ work are discussed and the system of the three-component indices of
teacher competence (ITC) is proposed: 1) ITC1 is the measure of the teacher’s
effectiveness on the base of using competence standardised testing at the beginning
and finishing of the educational period (e.g. school year or the school education level)
for evaluation of the average of the educational value added of the students of the
teacher’s class; 2) ITC2 is the measure of the educational environment quality in the
classroom during the teacher’s lessons on the base of the evaluation of the students’
perception through their answering the questions of the student lesson competence
quality questionnaire; 3) ITC3 is the measure of the subject and methodical compe
tence of a teacher on the base of the evaluation of the peers’ expertise of the video
tapes of the teacher’s lessons through answering the questions of the teacher lesson
competence quality questionnaire. The principles for the school social network
SchoolFB are proposed for supporting the Analytic Information System for Evalua
tion of the Quality Indices or the Teachers’ work (AIS ITC). This service is proposed to
create on the TIMO platform (www.timo.com.ua ) and use in complex evaluation of
the Schools Quality developed in the TIMO module of the Geo Information Analytic
System GIAS «The Quality of Education» on the base of EST (External Standardized
Tests).
Keywords: the education competence paradigm, the teacher’s effectiveness
indices, the student’s individual progress, the educational value added, the educational
environment, the school social network, the professional teacher’s self improvement.
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УДК 371.1.07

О. ДЕНИСЮК, Т. ДРОНЬ, В. КОЛОДІЙ, В. ТКАЧЕНКО, Н. ТИТАРЕНКО

ОПОРНІ ШКОЛИ: ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ТА ФІНАНСУВАННЯ

Анотація. У статті окреслені особливості організації і фінансування мережі опорних шкіл, виокремлені в рамках комплексного дослідження «Функціонування опорних шкіл», проведеного Інститутом освітньої аналітики навесні 2017 року. Проаналізовано шляхи формування стратегії розвитку мережі
опорних шкіл; розглянуто та визначено джерела та напрями фінансування
відповідно до завдань, покладених на опорні навчальні заклади в регіональному
розрізі та загалом по країні. Здійснено аналіз використання виділених коштів
за регіональною приналежністю на основі статистичних даних щодо витрат
навчальних закладів. Розглянуто питання щодо необхідності формування актуальної системи збору статистичних даних по опорних школах.
Ключові слова: опорна школа, філія, освітній округ, джерела фінансування, якість освіти.
Рис. 8. Літ. 8.
JEL classification: H52, I21, I22, I28.
Українська освіта останні роки перебуває в потужному реформаторському
потоці, долаючи задавнені проблеми,
що накопичились за попередні роки.
Одна із них – рівний доступ до якісної
освіти учнів, незалежно від типу та місця розташування навчального закладу.
Йдеться, в першу чергу, про потребу в
отриманні якісної освіти для учнів невеликих сільських шкіл. Усвідомлення
того факту, що малокомплектні сільські
школи неефективні і неконкурентоспроможні з точки зору надання якісної
освіти і є надзвичайно витратними для
держави щодо їхнього утримання з розрахунку на одного учня [1], призвело
до прийняття урядом політичного рішення оптимізувати ряд таких шкіл,
створивши натомість т. зв. опорні навчальні заклади, що стануть осередком
єдиного освітнього простору і забезпечать усім вихованцям рівний доступ до
якісної освіти відповідно до Державного стандарту. У таких навчальних за-

кладах передбачено створення єдиного
освітнього простору, відповідних умов
для формування предметних компетентностей та накопичення конкурентоспроможного багажу знань учнями
сільських шкіл. Разом з тим неможливо
змоделювати алгоритм успіху функціо
нування опорної школи без знання
того, які проблеми та виклики доводиться долати директорам та громаді
сільської місцевості при реорганізації
їхніх навчальних закладів в опорні школи з філіями.
Наразі створення опорних шкіл є новим явищем, яке недостатньо вивчено
українськими методистами і дидактами. Для заповнення «білих плям» з цього питання у засобах масової інформації
йде потужна інформаційна компанія,
організована Міністерством освіти і
науки України з метою роз’яснення всім
зацікавленим особам своєчасності й
особливостей формування мережі опорних шкіл в Україні. Також доцільним ви-
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дається проведення дослідження, спрямованого на фіксацію стану і виявлення проблем функціонування опорних
шкіл на початковому етапі їх створення.
Отримані дані забезпечать стейкхолдерів актуальними якісними й кількісними показниками діяльності опорних
шкіл, а органи управління освітою – інформацією для прийняття управлінських рішень і вирішення практичних
завдань розбудови опорних закладів.
Мета статті – представлення стану
і механізмів організації та фінансування
опорних навчальних закладів на початковому етапі їх створення в Україні.
В умовах децентралізації одним із
пріоритетів реформування загальної
середньої освіти й інструментом для
подолання розриву між якістю освіти в
містах і сільській місцевості є створення
опорних шкіл.
З огляду на завдання та засадничі
принципи діяльності опорних навчальних закладів членами робочої групи
дослідження «Функціонування опорних шкіл» сформульоване таке визначення: «Опорна школа – новий за формою організації та структурою загальноосвітній навчальний заклад, що є
осередком єдиного освітнього простору, забезпечує рівний доступ до якісної
освіти усім особам, має сучасний рівень
матеріально-технічного й кадрового
забезпечення».
Мережа опорних шкіл (ОШ) створювалась, починаючи з 2013–2014 і до
2016–2017 навчальних років шляхом
реорганізації 485 навчальних закладів
зі зміною їх ступеня. В Україні станом
на 10.04.2017 року зафіксована кількість опорних навчальних закладів становить 178, кожен з яких має філії(-ю),
і процес створення (відкриття) нових
триває. Філіями опорних шкіл можуть
бути також навчально-виховні комплекси (НВК) – заклади, що об’єднують
початкову школу та дитячий садок.
Філія не є юридичною особою і виконує функції початкової школи, а також
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може за рішенням засновника виконувати функції основної школи [2].
Засадничі принципи організації ОШ:
– початкова школа, що є філією опорної, або входить безпосередньо до її
складу, максимально наближена до місця проживання учня;
– наявність зручної та якісної дорожньої інфраструктури для підвезення учнів/учителів/педагогічних працівників
з інших населених пунктів та/або навчальних закладів;
– реорганізований загальноосвітній
навчальний заклад повинен бути осередком єдиного освітнього простору, що
передбачає дотримання принципів державної освітньої політики, виконання
вимог до освіченості учнів відповідно до
Державного стандарту, створення рівних умов при здобуванні освіти для всіх
учнів і вихованців, створення єдиного
відкритого інформаційного простору, забезпечення доступності, комфортності,
інноваційності умов навчання тощо;
– забезпечення рівного доступу до
якісної освіти усім особам, у тому числі з
особливими освітніми потребами;
– створення сучасного рівня матеріально-технічного забезпечення, у тому
числі кабінетів і лабораторій.
Загальноосвітні навчальні заклади,
що є опорними можуть входити до освітнього округу поряд з навчальними
закладами різних типів та форми власності.
Засновниками (співзасновниками)
освітнього округу (опорного закладу,
його філій) можуть бути представницькі органи місцевого самоврядування
об’єднаних територіальних громад
(ОТГ), районні ради [2].
Опорний заклад є юридичною особою, має рахунки в органах Казначейства, самостійний баланс, штамп, печатку та має у своєму складі філії. Кількість
учнів (вихованців) опорного закладу
(без врахування учнів (вихованців) філій), як правило, становить не менше
200 осіб [3].
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За даними комплексного дослідження «Функціонування опорних
шкіл», опорні школи, що функціонували у 2016/17 н. р., за типом засновника
можна поділити на дві основні групи:
навчальні заклади, засновником яких
є ради районної державної адміністрації, – 84,0 %, навчальні заклади, заснов
ником яких є ради об’єднаної терито
ріальної громади, – 13,2 %, інші заснов
ники – 2,8 % (рис. 1).
Серед ризиків, які могли виникнути
в процесі створення опорних шкіл, за
прогнозами аналітиків, найімовірнішим
вважався спротив процесу оптимізації
мережі навчальних закладів з боку місцевих громад. Опитування, проведене
у рамках дослідження «Функціонування опорних шкіл», встановило ступінь і
групи спротиву.
Під час створення відчували спротив 58,0 % директорів опорних шкіл, які
взяли участь у дослідженні. Зокрема 38
респондентів указали на спротив педагогів, 40 респондентів – батьків учнів
майбутніх філій (рис. 2).

Рис. 1. Розподіл опорних шкіл
за засновником

Джерело: складено авторами.
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Наявність такого чинника соціального напруження, як спротив громади,
свідчить про недостатній рівень інформаційно-роз’яснювальної роботи під
час оптимізації мережі сільських шкіл.
Вбачається доцільним у найближчому
майбутньому (2017/18 н. р.) популяризувати ОШ на прикладі найбільш успішних подібних закладів, змоделювати
алгоритм успіху їх функціонування, залучивши до цієї інформаційної кампанії
органи управління освітою, директорів,
батьків, управлінців-освітян, громадськість.
Аналіз стану кадрової політики ОШ
виявив ряд закономірностей і тенденцій. Зокрема, кожний четвертий директор (23 %) зазначив, що після реорганізації навчального закладу в опорну
школу збільшилась кількість учителів,
які викладають навчальні предмети
відповідно до отриманої педагогічної
спеціальності. Особливо помітні зміни
відбулися в Харківській, Запорізькій,
Чернівецькій областях. Така тенденція
є позитивною, оскільки сприятиме підвищенню якості викладання навчальних предметів. Такі зміни спричинені,
ймовірно, рядом чинників: матеріальне
заохочення вчителів, покращення стану
матеріально-технічного забезпечення
навчальних закладів, організація підвезення вчителів до роботи, забезпечення
методичними матеріалами тощо.
У 2016 р. в Україні працювало 189
опорних навчальних закладів, на фінансування яких було виділено більше
621 млн гривень, при цьому 412 млн
школи отримали з державного бюджету. Про це у звіті на годині запитань до
уряду повідомила міністр освіти і науки
України Лілія Гриневич. Також було зазначено, що уряд передбачив 200 млн
гривень на закупівлю автобусів для
опорних шкіл та 300 млн гривень на
закупівлю обладнання для природничо-математичних кабінетів [4].
Зміцненню
матеріально-технічного забезпечення опорних шкіл сприяло
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Рис. 2. Розподіл опорних шкіл за кількістю суб’єктів, з боку яких відчувався
спротив під час організації ОШ

Джерело: складено авторами.

включення механізму дії розпорядження
КМУ № 1340-р. [5], яке стосується перерозподілу деяких видатків державного
бюджету, передбачених Міністерству
освіти і науки, та перерозподіл обсягу освітньої субвенції з державного в місцеві
бюджети. Зокрема розпорядження передбачає через механізм перерозподілу
видатків державного бюджету і спрямування їх в місцеві бюджети оснащення
опорних шкіл сучасною матеріально-технічною базою (засобами навчання, у
тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп’ютерними комплексами, мультимедійним обладнанням, упровадження енергозберігаючих технологій. Також
розпорядженням передбачено придбання шкільних автобусів за рахунок обсягу
видатків (йдеться про 100 відсотків за
рахунок залишку освітньої субвенції),
а також на засадах співфінансування:
50 відсотків – за рахунок залишків освітньої субвенції, 50 відсотків – за рахунок
коштів місцевих бюджетів.
Аналіз дії цього розпорядження засвідчив, що в Україні відбулися значні
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зміни на краще в забезпеченні опорних
шкіл
інформаційно-комунікаційними
технологіями, зокрема в забезпеченні
комп’ютерним (55,1 %) і мультимедійним (42,7 %) обладнанням. Також спостерігається позитивна динаміка забезпечення обладнанням навчальних кабінетів і лабораторій (39,9 %). Щодо характеру змін технічного стану в опорних
школах, то за оцінками директорів, він
«значно поліпшився» у 22,3 % шкільних
будівель, а «трохи поліпшився» у кожній
третій ОШ. Стан навчальних кабінетів
також загалом зазнав позитивних змін
майже в 55 % шкіл, які функціонували на
час проведення дослідження.
Стосовно фінансування опорних
шкіл в розрізі областей, то за оператив
ними даними Міністерства освіти і нау
ки в Україні станом на 31 січня 2017 р.
опорними школами заплановано 72,2 %
коштів отримати з державного бюджету
та 27,8 % – з місцевих бюджетів. Най
більша частка коштів з державного
бюджету запланована у Миколаївській
області – 99,6 %, найменша, 18,4 %, –
у Запорізькій (рис. 3).
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Рис. 3. Частка запланованих коштів для опорних шкіл за джерелами
фінансування

Джерело: складено авторами.

Таким чином, у Запорізькій області
заплановано найбільше виділення коштів з місцевих бюджетів на розвиток
опорних закладів. Суттєва частка коштів з місцевих бюджетів передбачена
також у Вінницькій та Дніпропетровській областях. Разом з тим у більшості областей заплановано отримання
коштів саме з державного бюджету. Таким чином спостерігається тенденція
зацікавленості та сприяння держави у
розвитку мережі та зміцнення матеріально-технічного забезпечення новоутворених опорних шкіл.
Облаштування опорних шкіл сучасною матеріально-технічною базою неможливе без раціонального й ефективного використання коштів, що надходять до них. На початок 2017 року опорні школи використали 87,2 % від коштів,
що надійшли їм від державного та місцевого бюджетів. Повністю використали кошти опорні школи таких областей,
“Освітня аналітика України” • 2018 • № 1 (2)

як: Черкаська, Херсонська, Сумська, Київська, Івано-Франківська, Чернігівська,
Вінницька. У Одеській та Хмельницькій
областях використано лише 17,8 % та
4,9 % коштів відповідно (рис. 4). Такий
розподіл щодо використання коштів
може свідчити про несезонність робіт,
що пов’язані з капітальними витратами
(ремонт даху, заміна вікон школи тощо),
нещодавньою датою заснування опорної школи або ж про неефективність
управління фінансовими активами з
боку адміністрації шкіл.
У контексті реалізації завдання комплексного моніторингу «Функціонування
опорних шкіл», досліджено ще деякі аспекти їх фінансування, а саме:
–– рівень фінансової свободи директора опорної школи;
–– визначення першочергових потреб у
фінансуванні закладу за статтями витрат;
–– наявність додаткових джерел фінансування опорних шкіл.
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Рис. 4. Частка використаних коштів, що надійшли опорним школам у розрізі
областей

Джерело: складено авторами.

Здебільшого, головним розпорядником коштів опорного закладу, за відповідями директорів, є засновник. Лише
18 (12,2 %) з опитаних зазначили, що
навчальний заклад самостійно визначає використання коштів, отриманих
від засновника (рис. 5).
З них лише 4 директори відповіли,
що вони одноосібно приймають рішення щодо розподілу коштів. Таким чином,
фіксується традиційна відсутність фінансової самостійності директорів, яка
в умовах становлення нового за формою і філософією навчального закла-
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ду – опорної школи – видається вкрай
необхідною (рис. 6).
Матеріально-технічне забезпечення
закладу освіти є важливою складовою
єдиного освітнього простору, у якому
надаватимуться якісні освітні послуги.
Не зважаючи на покращення матеріально-технічного стану навчальних закладів, яке вже відбулося в рамках організації опорних шкіл, серед пріоритетних
потреб, які вимагають фінансування,
директори ОШ виокремили матеріально-технічне забезпечення кабінетів сучасним обладнанням і поточний ремонт
“Освітня аналітика України” • 2018 • № 1 (2)
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Рис. 5. Розподіл опорних шкіл
за автономністю використання коштів

Джерело: складено авторами.

будівель та приміщень. За відповідями,
наданими директорами у ході проведення дослідження «Функціонування
опорних шкіл», лише 1,2 % оцінили фінансування як достатнє (рис. 7).
За даними, наданими директорами
ОШ в рамках дослідження, понад 55 %
опорних шкіл отримали додаткові кошти у розмірі менше 500 тис. грн, 18 % –
у проміжку від 500 тис. грн до 1 млн,
а 2 % опорних закладів отримали 4 млн
грн і більше (рис. 8).
У рамках дослідження й відповідно до
його концепції було проведено глибинні
деперсоналізовані інтерв’ю з директорами опорних шкіл з питань фінансо-

вої свободи навчальних закладів. У ході
інтерв’ю з’ясовувались ставлення і налаштованість респондентів на реформаторську діяльність, їхню готовність бути
агентами змін, покласти на себе відповідальність за фінансову діяльність. Учасники інтерв’ю зазначали, що:
1. Питання розподілу коштів повинно вирішуватись за участі директорів, а
не спускатися «зверху», що призводить
лише до неефективного їх використання, бо не враховує реальних потреб навчального закладу.
2. Половина респондентів (50 %)
зазначили, що відчувають невпевненість у власній спроможності самостійно реалізовувати фінансову автономію.
Цікаво, що невпевненість висловили
ті директори, які не мали спеціальної
освіти керівника навчального закладу.
Директори, які здобули спеціальну освіту за напрямом «керівник навчального
закладу», почуваються більш упевнено,
коли йдеться про фінансову свободу і
готові брати на себе відповідальність за
освоєння коштів на розвиток опорного
закладу.
3. Велика частка інтерв’юйованих
(65 %) сприймають як синоніми поняття
«директор-господарник» і «освітній менеджер», хоча саме в підміні цих понять
одне одним криється системна помилка

Рис. 6. Розподіл ОШ за особами, які залучені до процесу прийняття рішень щодо
розподілу коштів, отриманих від засновника

Джерело: складено авторами.
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Рис. 7. Пріоритетні потреби опорної школи (з філіями), які недостатньо
профінансовані

Джерело: складено авторами.

Рис. 8. Розподіл ОШ за сумою отриманих додаткових коштів

Джерело: складено авторами.

в управлінні навчальним закладом. Для
частини директорів заміна вікон або
даху в навчальному закладі є більш пріоритетною за розробку прогнозного перспективного фінансового планування на
середньостроковий період.
4. Патерналізм місцевих органів
управління освітою по відношенню до
навчальних закладів сприймається директорами як належне і не спонукає
керівників у повній мірі використовувати механізм фінансової автономії. Така
тенденція зафіксована у відповідях 70 %
респондентів.
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Так аналіз інтерв’ю виявив ряд тенденцій:
1. Існують проблеми у фінансуванні
опорних закладів.
2. Директори (90 %) висловились за
необхідність підвищувати власну фінансову грамотність для ефективного
управління.
3. Директори (80 %) погоджуються з
твердженням, що необхідно шукати додаткові джерела фінансування.
4. Серед додаткових джерел фінансування директори вказали спонсорську
фінансову допомогу, надходження ко“Освітня аналітика України” • 2018 • № 1 (2)
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штів від іноземних інвесторів, батьківські інвестиції в розвиток навчального
закладу.
При вивченні питання розбудови
мережі опорних шкіл в Україні важливо
враховувати міжнародний досвід реорганізації шкіл із наступним утворенням
навчальних закладів, аналогічних до ОШ
в Україні. Така практика існує в багатьох
європейських країнах та в Північній і
Південній Америці. Зокрема в Європі
аналоги українських опорних шкіл існують у Великій Британії, Франції, Польщі,
Білорусії, Молдові, Болгарії, Сербії. Міжнародні освітні експерти зазначають, що
першим кроком на шляху до створення
ОШ є вироблення державної політики
через центральні органи управління
освітою щодо їх розвитку і функціонування [6]. Складовими політики на рівні
держави є: формулювання засадничих
принципів функціонування таких шкіл;
чітка визначеність специфіки організації
навчально-виховного процесу; потужна
інформаційна кампанія на рівні держави
з доведення і оприлюднення цієї політики; активне залучення до співпраці місцевих громад, батьків, учителів.
За міжнародним досвідом, основним
аспектом фінансування ОШ є принцип
«гроші ходять за дитиною». Таким чином, сума коштів залежить від наповнюваності школи. Розподіл коштів має
ґрунтуватись на аналізі достовірних даних, отриманих за напрямами: дані про
кількість учнів, учителів та наповнюваності класів.
У країнах з успішним досвідом функціонування ОШ, практикується стратегічне планування наповнюваності шкіл
і класів з урахування ситуативного (місцевого) фактора. Цього можна досягти
завдяки аналізу, що базується на достовірних статистичних даних.
Загалом не існує фіксованої кількості дітей у класі, проте краще дотримуватись кількості від 13 і більше
учнів. Також кількість дітей у школах
залежить від типу місцевості та від
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шкільної мережі. Основним показником є кількість учнів на одного вчителя-професіонала, від цього залежить
якість навчання. Наприклад, у Молдові
для оптимізації мережі навчальних закладів застосовується схема розподілу
коштів за кількістю учнів. Якщо школа
невелика з малою наповнюваністю, то
і коштів на неї виділяється відповідно, що стимулює малі школи до об’єднання. Тому дуже важливо центральним органам управління освітою мати
об’єктивну статистику про кількість
дітей, які навчаються в кожному нав
чальному закладі.
У Болгарії Міністерство освіти і науки тісно співпрацює з Міністерством фінансів. Якщо місцева влада подає план
по консолідації шкільної мережі в МОН,
то Мінфін надає додаткові кошти місцевим органам влади для об’єднання та
реорганізації шкіл [7].
Основними типовими помилками
при організації ОШ, за висновками міжнародних експертів, є:
1. Відсутність стратегічного бачення,
моделі розвитку, мети функціонування
ОШ на рівні держави.
2. Відсутність плану управління інфраструктурою.
3. Недостатній рівень автономно
сті навчальних закладів, що підпоряд
ковуються місцевим органам управління освітою.
4. Невизначеність джерел фінансування, нераціональний розподіл коштів.
5. Відсутність надійних статистичних даних для здійснення аналізу і прогнозів щодо оптимізації шкіл.
6. Відсутність інституту відкритих
даних щодо функціонування ОШ [8].
Для вирішення наявних проблем необхідно:
1. Налагодити систему відкритих даних.
2. Налагодити транспортну інфраструктуру, для цього створити карту
геолокації для визначення оптимальної
відстані між школами.
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3. Виробити комунікаційну стратегію держави.
4. Залучити батьків до формування
політики держави по опорних школах,
реалізувати цю політику на рівні місцевих громад, ОТГ.
Висновки. Отже, створення опорних навчальних закладів має на меті
покращення умов навчання учнів шкіл
з малою наповнюваністю, створення
єдиного освітнього простору, забезпечення рівного доступу до якісної освіти усіх осіб, у тому числі з особливими
освітніми потребами, та оптимізація
державних витрат на освіту. Основними
проблемами створення опорних шкіл є
нерозвинена інфраструктура, несформованість системи збору статистичних
даних по опорних школах та стратегічно не визначений процес реорганізації
шкільної мережі. Для подолання таких

викликів слід насамперед виробити генеральну лінію розвитку та організувати ефективну систему збору статистичних даних як для відстеження реальної
ситуації в освітньому просторі, так і для
прогнозування потреб у фінансуванні
ОШ на короткий термін і пролонговану
перспективу.
Наразі процес створення опорних
шкіл в Україні триває і потребує системного відстеження і аналізу. Комплексний аналіз передбачає наступні складові: фінансову, соціальну, освітню,
статистичну. Об’єктивна інформація,
сформована на основі беззастережних
даних, оприлюднення алгоритму успіху окремих шкіл переконливо доведе
суспільству переваги оптимізації мережі малокомплектних сільських шкіл
і створення на їхній базі опорних навчальних закладів з філіями.
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ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

O. DENYSIUK, T. DRON, V. KOLODIY, V. TKACHENKO, N. TYTARENKO

HUB SCHOOLS: PECULIARITIES OF ORGANIZATION
AND FINANCING

Summary. The article outlines the peculiarities of the organization and financing of
the network of hub schools, which were identified in the framework of the study
«Functioning of Hub Schools» conducted by the Institute of Educational Analytics in
pursuance of the letter of the Ministry of Education and Science of Ukraine in the spring
of 2017. The basic problems of the establishment of hub schools are as follows: lack of a
strategic vision at the state level of the development model, the purpose of the functioning
of the hub school; lack of infrastructure management plan; insufficient level of autonomy
of educational institutions subordinated to local educational authorities; uncertainty of
funding sources, inappropriate funds distribution; lack of reliable statistical data for the
analysis and forecasts for optimization of educational institutions; absence of open source
data on OS functioning. The results of the study «Operation of Hub Schools» have allowed
us to formulate top-priority ways to overcome such as follows development of a strategy
for the development of a network of hub schools; debugging of the open data system;
creation of transportation system with geolocation of schools (definition of optimal
distance between schools); organization of communication strategy of the state; parental
involvement in the formation of the state policy in secondary schools, implementation of
this policy at the local communities level. In addition, the organization of an effective
collecting statistics system identifies the real situation in the educational space and
timely adjusts the process taking into account the positive trends in the organization of
new types of educational institutions for Ukrainian education. Having analysed the state
of funding for the hub schools, the following trends are identified: lack of funding for
support institutions; need to increase the financial literacy of headmasters of hub schools
for effective management of an educational institution; need to find additional sources of
funding for educational institutions, among which headmasters indicate sponsorship
financial assistance, revenues from foreign investors, and parental investment in the
development of an educational institution.
Keywords: hub school, branch, educational district, quality of education.
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В. ГАПОН

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Анотація. Стаття присвячена проблемам економіко-математичного
моделювання для створення системи оцінювання загальної середньої освіти
на державному та регіональному рівнях. Проведено дослідження освітніх індикаторів, існуючих методик оцінювання ефективності діяльності, наведено
інформаційно-аналітичні матеріали. Розкрито перспективи в питаннях подальшого удосконалення та використання методик оцінювання.
Ключові слова: загальна середня освіта, економіко-математичне моделювання, інформаційні моделі, системи оцінювання.
JEL classification: C52, I20, I21.
Табл. 3. Літ. 11.
У сучасних умовах однією з найгостріших проблем розвитку загальноосвітніх
навчальних закладів (ЗНЗ) є забезпечення ефективності їх функціонування.
Вирішення цієї проблеми можливе за
умови виявлення внутрішніх резервів
удосконалення показників їх діяльності та прийняття оперативних рішень з
управління кадровими, фінансовими і
матеріальними ресурсами та раціонального використання коштів, спрямованих
на навчання та виховання учнів.
Важлива роль при цьому належить
аналітичним дослідженням, результати
яких дозволяють виявити недоліки та
розробити заходи щодо удосконалення
напрямів діяльності загальноосвітнього навчального закладу та системи загальної середньої освіти в цілому.
Національною стратегією розвитку
освіти в Україні до 2021 року визначено
такі основні завдання у сфері модернізації системи управління освітою та оцінювання освітньої діяльності:
–– модернізація та оновлення системи
освітньої статистики;
–– створення та впровадження автоматизованих інформаційно-аналітичних
систем управління;
© Гапон В., 2018
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–– розроблення сучасних програмно-технологічних засобів для оцінювання й рейтингування освітньої діяльності
на різних рівнях управління: навчальний
заклад – регіон – міністерство;
–– забезпечення населення, органів
управління, навчальних закладів достовірною інформацією стосовно умов і результативності функціонування системи
освіти на різних її рівнях.
З точки зору управління система
загальної середньої освіти є складною
структурою, що функціонує в багатофакторному середовищі, яке не завжди
уособлює цілісність. Воно динамічне і
змінюється, відповідно як до зовнішніх,
так і до внутрішніх впливів, одночасно з
проблемами та рішеннями у фізичному
і концептуальному просторі. Тому для
опрацювання такої системи необхідні
нові моделі, головною рисою яких є багатомірність і багатокритеріальність.
Історіографія наукових досліджень
свідчить про значну увагу вітчизняних та
зарубіжних науковців до проблеми оцінювання освітньої діяльності навчальних
закладів, зокрема загальноосвітніх.
Значний внесок в дослідження актуальних проблем сучасного стану й тен“Освітня аналітика України” • 2018 • № 1 (2)

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
денцій розвитку загальної середньої
освіти України внесли українські вчені,
зокрема В. Кремень, О. Ляшенко, П. Полянський, П. Хобзей, Б. Жебровський,
В. Огнев’юк, Г. Єльнікова та інші.
Дослідженням методів та систем оці
нювання, математичним моделям присвячені наукові статті А. Гуржія [2],
В. Шинкарука [10], Г. Єльнікової [3],
Т. Лукіної [5], Т. Локшиної [6], А. Козуліна [4], В. Ямкового [11] та ін.
Серед зарубіжних дослідників відомі
такі вчені, як А. Тайджнман [7], Т. Невілл
Послтвейт [7], Т. Сааті [9], К. Кернс [9],
А. Шляйхер [7], Гері В. Філіпс [7], Н. Боттані [7], які досліджували моделі оцінювання для проведення міжнародних та
національних порівнянь освіти, розробки системи освітніх показників та індикаторів.
Динамічні зміни та реформи в системі загальної середньої освіти вимагають здійснення подальших досліджень
з актуальних питань оцінювання загальної середньої освіти із врахуванням
новітніх умов становлення інформаційного суспільства.
Метою статті є аналіз сучасних методик та моделей систем оцінювання
ефективності загальної середньої освіти з використанням економіко-математичного моделювання та інформаційно-комунікаційних технологій опрацювання інформації.
Реформування системи загальної
середньої освіти свідчить про усвідомлення державою необхідності змін у цій
сфері відповідно до нових соціально–
економічних умов, де необхідні політична воля керівництва держави, істотні
корекції в управлінні, формування та
здійснення державою такого політичного курсу, який розблокує суперечності, що стримують реформування віт
чизняної системи загальної середньої
освіти.
Проблема розробки систем оцінювання носить комплексний характер і
потребує розв’язання, вимагає достат“Освітня аналітика України” • 2018 • № 1 (2)

ньо складних та слабо формалізованих
задач, а також всебічного аналізу використовуваних методик і підходів до рейтингового оцінювання. Системи оцінювання передбачають постійне спостереження за динамікою процесів в освіті,
що надає керівництву на різних рівнях
управління об’єктивну інформацію, яка
так необхідна для корегування базових
стратегій розвитку. У теоретичному аспекті вирішення цієї проблеми полягає
у визначенні критеріїв і показників, за
якими можна характеризувати дану
систему, у практичному – це є розробка процедур та інструментальних засобів (методологічних, інформаційних,
програмних, математичних, технічних,
організаційних), за допомогою яких
можна кількісно оцінити стан функціонування системи та визначити перспективи розвитку.
Аналітичні дослідження щодо оцінювання діяльності загальноосвітніх
навчальних закладів на різних рівнях
управління обумовлені не тільки реформуванням загальної середньої освіти,
але й складними процесами в державі,
що приводить до необхідності аналізу
ефективності їх функціонування [3; 5; 6].
Для порівняння сучасного стану та
визначення тенденцій розвитку загальної середньої освіти розроблено методологічні принципи оцінювання, інформаційну модель комплексної оцінки та
проведено порівняльний аналіз діяльності в розрізі регіонів.
Умовою ефективності оцінювання загальної середньої освіти є побудова моделі процесу діяльності для прийняття
рішень, в межах якої кожному із можливих варіантів має бути визначено певне
число балів. Складнощі при цьому виникають через наявність надто великої
кількості критеріїв. Пропонується процедура побудови моделі оцінювання загальної середньої освіти, яка передбачає
такі дії:
–– після закінчення первинних спостережень знаходяться основні змінні
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та чинники, які характеризують подію
чи явище;
–– визначаються оптимальні відношення між змінними та чинниками, які
показують, як зміни одних із них впливають на значення інших;
–– встановлюються функціональні
залежності між змінними і чинниками;
–– припускається вид функціональних залежностей між змінними і чинниками;
–– перевіряється означене припущення шляхом залучення експериментальних даних;
–– на основі експерментальних даних
оцінюються коефіцієнти функціональної
залежності, будується модель, що уможливлює уявлення про події та пояснення
явища;
–– застосована модель використовується у подальшому для оцінки нових
подій та явищ.
Для опису системи оцінювання загальної середньої освіти вибрано багатомірні і багатокритеріальні моделі. Теорія систем дає концептуальну основу
для побудови методології, яка дозволяє
описати цю систему в термінах взаємозв’язаної ієрархії для рішення різноманітних багатокритеріальних оптимізаційних задач.
Метод аналізу ієрархій (МАІ) є систематичною процедурою для ієрархічного
уявлення елементів, що складають сутність проблеми [9]. Він полягає в декомпозиції проблеми на більш прості складові частини і подальшої обробки послідовності по парних порівняннях, що дає
можливість виявити відносний ступінь
(інтенсивність) взаємодії елементів у
ієрархії, у тому числі і чисельно. Метод
аналізу ієрархій включає процедури
синтезу множинних суджень, одержання пріоритетності критеріїв та пошуку
альтернативних рішень.
Важливим є процес поетапного встановлення пріоритетів. На першому етапі
виявляються найбільш важливі елементи проблеми, на другому – найкращий
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спосіб перевірки спостережень, випробувань і оцінки елементів. Наступним
етапом є вироблення способу застосування рішення та оцінка його якості.
Увесь процес підлягає ітераційній
перевірці і переосмисленню доти, доки
не буде впевненості, що він охопив усі
важливі характеристики, необхідні для
вирішення проблеми. Процес може бути
проведений також і над послідовністю
ієрархій: у цьому разі результати, одержані в одній із них, використовуються
як вхідні дані при вивченні наступної.
Запропонований метод систематизує
процедуру вирішення такого багатоступеневого завдання. Ієрархія будується
з вершин (цілей – з точки управління),
через проміжні рівні (критерії, від яких
залежать наступні рівні) до найнижчого рівня, який є переліком альтернатив.
Вона вважається повною, якщо кожний
елемент зазначеного рівня функціонує
як критерій для всіх елементів рівня, що
стоїть нижче. Після ієрархічного відтворення досліджуються та визначаються
методи, за допомогою яких буде оцінена
ефективність загальної середньої освіти на регіональному рівні.
Множина причин проведення порівняльного аналізу породжує різноманітні цілі наукових досліджень, що в свою
чергу призводить до побудови моделей,
які відрізняються об’єктами оцінювання
(наприклад, загальноосвітній навчальний заклад, районний/міський відділ
освіти і науки, обласне управління/департамент освіти і науки); переліком
показників; значимістю (ваговими коефіцієнтами) показників; способом формування оцінок (розрахунок інтегрального показника, формула розрахунку,
використання абсолютних, нормованих
або розрахункових значень показників).
Аналіз відомих методик розрахунку
комплексної оцінки ефективності показав, що в залежності від мети оцінювання виокремлюють два види оцінок:
–– оцінка навчального закладу з точки
зору учнів, їх батьків, організацій-спонсо-
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рів – це зовнішній рейтинг або рейтинг
іміджу;
–– оцінка навчального закладу з точки зору підвищення ефективності його
управління – це внутрішнє або управлінське оцінювання, яке є найбільш прийнятним, оскільки базується на використанні
показників, які є складовими державної
статистичної звітності та формуються у
відповідні терміни, можуть бути легко
перевіреними та не можуть бути викривленими.
Проведення аналітичних досліджень – справа відповідальна, достатньо затратна та має виконуватися постійно у вигляді моніторингу. Отже,
необхідно забезпечити існування декількох методик оцінювання для різних
цілей та рішення різних задач, а саме:
державної підтримки, допомоги спонсорів, ефективної діяльності та прийняття
управлінських рішень.
Безперечно, що вибір мети, з якою
проводиться оцінювання, суттєво впливає на показники, за якими будуть оцінюватися навчальні заклади, їх кількість та методику оцінювання [7]. Тому
оцінювання з метою управління галуззю, окремим регіоном, навчальним закладом вимагає розробки відповідних
індикаторів [8]. Варто відзначити, що
важливим є збереження «чистоти» цього процесу, який включає прозорість,
об’єктивність тих, хто його проводить,
та методологічну коректність.
Отже, оцінювання загальної середньої освіти може проводитися за такими рівнями управління, як національний, регіональний, міський, районний
обласного підпорядкування, районнний
міського підпорядкування, об’єднані територіальні громади, загальноосвітній
навчальний заклад.
У цілому по Україні налічується 24
департаменти/управління освіти і науки обласних та Київської міської державних адміністрацій, 149 міст обласного підпорядкування, 460 районів обласного підпорядкування, 413 об’єдна“Освітня аналітика України” • 2018 • № 1 (2)

них територіальних громад. Найбільша
кількість районів обласного підпорядкування знаходиться в Харківській (27),
Вінницькій (27), Одеській (26), Полтавській (25) та Дніпропетровській (22)
областях, а найбільша кількість об’єднаних територіальних громад у Тернопільській (36), Дніпропетровській (34),
Житомирській (32), Хмельницькій (26),
Львівській (25) областях.
До архітектури системи оцінювання
загальної середньої освіти віднесено
7 тематичних напрямів (ТН), кожний
із яких характеризує певний функціональний аспект діяльності об’єктів ранжування і в цілому відображають його
потенціал та результативність, а саме:
мережа загальноосвітніх навчальних закладів (ТН.1); якісні показники контингенту учнів (ТН.2); якість педагогічних
працівників (ТН.3); навчальні та творчі
досягнення учнів (ТН.4); міжнародна
активність (ТН.5); матеріально-технічна база (ТН.6); соціальне та ресурсне забезпечення (ТН.7).
Кожний елемент ієрархії характеризується абсолютними та відносними
(критеріальними) показниками. Наприклад, до тематичної групи «якість
педагогічних працівників» віднесено
такі показники та критерії, як кількість
учителів 1–3(4) і підготовчих класів та
їх відсоток до загальної кількості учителів; кількість учителів 5–11(12) класів
та їх відсоток до загальної кількості учителів; кількість учителів музичного, образотворчого мистецтва, фізкультури,
праці та їх відсоток до загальної кількості учителів; кількість педагогів-організаторів та їх відсоток до загальної
кількості педагогічних працівників;
кількість дефектологів-спеціалістів та
їх відсоток до загальної кількості учителів та педагогів-організаторів у спеціальних школах та спеціальних класах;
кількість сумісників, які мають педагогічну освіту, та їх відсоток до загальної
кількості працівників, прийнятих на роботу за сумісництвом з інших установ;
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кількість педагогічних працівників, які
мають звання старший вчитель, та їх
відсоток до загальної кількості педагогічних працівників; кількість педагогічних працівників, які мають звання учитель-методист, та їх відсоток до загальної кількості педагогічних працівників;
кількість педагогічних працівників, які
мають звання учитель-методист, та їх
відсоток до загальної кількості педагогічних працівників; кількість педагогічних працівників, які мають державні
нагороди, та їх відсоток до загальної
кількості педагогічних працівників;
кількість учителів за освітньо-кваліфікаційними рівнями (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр) та їх
відсоток до загальної кількості учителів; кількість учителів, які вибули/прибули протягом минулого року та їх відсоток до загальної кількості учителів;
кількість молодих спеціалістів, які прибули/вибули та їх відсоток до загальної
кількості учителів; кількість вихователів та їх відсоток до загальної кількості
педагогічних працівників тощо.
З урахуванням міжнародного та вітчизняного досвіду [6], враховуючи
напрацювання з розробки рейтингової
системи оцінювання діяльності вищих
навчальних закладів [1; 2; 10; 11], розроблено інформаційну та математичні
моделі, які забезпечують синергетичний та комплексний підхід до управління загальноосвітніми навчальними
закладами та регіональними системами
загальної середньої освіти в контексті
забезпечення якості їх освітньої діяльності.
Комп’ютерна методологія розрахунку інтегральних рейтингових індексів
передбачає обчислення індексів за тематичними напрямами, які характеризують кожний з основних аспектів
діяльності загальноосвітніх навчальних закладів на регіональному рівні та
системи в цілому. Кожний тематичний
напрям оцінюється через рейтингові
індикатори, коефіцієнти пріоритетності
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та індекси тематичних напрямів. Таким
чином, кожний регіон за виміром інтегрального рейтингового індексу займе
певне місце на рейтинговій шкалі по
відношенню до інтегрального індексу
системи, що надасть можливість проаналізувати діяльність регіонів, визначити їх сильні та слабкі сторони за кожним рейтинговим індикатором та тематичним напрямом.
Існує декілька математичних підходів до розрахунку інтегрального індикатора і множини рейтингових індикаторів, які використовуються в ранжуванні
навчальних закладів [4; 11], зокрема це:
Методика Кондорсе: найкращим
об’єктом вважається і-й об’єкт, який кращий будь-якого іншого по правилу більшості рейтингових індикаторів. Відбір
повторюється до виокремлення кращого із двох, що залишилися.
Методика Борда: по кожному індикатору k групуються всі m об’єктів від кращого до гіршого. За останнє місце об’єкт
отримує 0 балів, за передостаннє m-1
бал і т.д. Підсумовуються всі бали, отримані за кожний показник. На перше місце в рейтингу попадає об’єкт з найбільшою сумою балів. Рейтинг представляє
думку більшості експертів.
Методика Копленда: об’єкту ставиться +1 бал, якщо більшість експертів вважає його кращим від інших, -1 бал, якщо
гірше, та 0 балів, якщо об’єкти однакові.
Рейтинг в цьому випадку дорівнює різниці між числом об’єктів, кращих від даного, та числом об’єктів, гірших від даного, на думку експертів. Методика дозволяє ранжувати об’єкти відповідно до
думки більшості експертів: усі експерти
рівноправні, вагових коефіцієнтів їх
оцінок немає. Якщо в результаті число
балів співпадає з числом експертів, то
розходжень в думках експертів немає.
У разі, якщо рейтинг (сума балів) найкращого об’єкту більший, ніж кількість
експертів, то це свідчить про розходження в оціночних даних експертів і
рейтинг не об’єктивний.
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Методика Сімпсона: для кожних
двох об’єктів i та j визначається число
показників або оцінок експертів, відповідно до яких об’єкт i кращий за об’єкт
j. Оцінкою об’єкта i буде найменший із
показників у порядку зменшення. Всі
експерти рівноправні. В результаті упорядкування послідовностей отримуємо
усереднену оцінку експертів. Ця методика дозволяє визначити найкращий
об’єкт на думку найбільш необ’єктивних
експертів та виявити необ’єктивність
експертів.
Фрактальна методика базується на
припущенні, що значимість конкретного індикатора визначається відповідно
до експертної оцінки: середня значимість, більш висока та більш низька.
Весь набір індикаторів знаходиться у
відношенні підпорядкування, причому
індикатори більш високого рівня включають в себе по 3 індикатори нижнього
рівня. Значимість кожного індикатора
визначають вагові коефіцієнти. Для визначення глобального індикатора, який
відображає ефективність діяльності за
даним напрямом, використовуються
нормовані локальні індикатори з врахуванням вагових коефіцієнтів.
Методика лінійного ранжування
складається з чотирьох етапів: відбір
рейтингових показників (індикаторів);
нормування рейтингових показників;
розрахунок інтегрального індекса, ранжування об’єктів у лінійний список. Нормування індикаторів може проводитися
різними способами, а саме:
–– на максимальний індикатор серед
об’єктів ранжування. В такому випадку
значення нормованого індикатора не
повинна перевищувати одиницю;
–– на середній індикатор по групі
об’єктів або системи. В такому випадку
з’являється «середня лінія», відносно
якої нормовані індикатори можуть бути
більшими або меншими за середнє значення системи;
–– на різницю між максимальним і
мінімальним індикаторами.
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Нормування на максимальне значення індикатора відповідає вимогам виз
начення найкращих показників якості
діяльності об’єкта управління. Нормування на середнє значення індикатора
для групи або системи дозволяють розділити об’єкти на дві частини за бінарною ознакою краще/гірше середнього.
У данному дослідженні використана адитивна методика, що базується на
розрахунку інтегрального рейтингового індексу, який визначається сумою індексів тематичних напрямів [10]. Кожний тематичний напрям визначається
спектром рейтингових індикаторів, на
підставі яких обчислюються коефіцієнти пріоритетності – це відношення
рейтингового індикатора об’єкту оцінювання до рейтингового індикатора
системи. Індекс об’єкту за тематичним
напрямом – це відношення суми коефіцієнтів пріоритетності об’єкту до суми
коефіцієнтів пріоритетності системи за
тематичним напрямом. Інтегральний
рейтинговий індекс розраховується, як
відношення суми індексів за тематичними напрямами об’єкту до суми індексів тематичних напрямів системи.
Отже, оцінювання загальної середньої освіти передбачає:
–– системний аналіз результатів діяльності загальноосвітніх навчальних
закладів, їх структуризацію за тематичними напрямами та представлення у
вигляді ієрархії;
–– кількісну оцінку пріоритетів рейтингових індикаторів, які входять до
складу цієї ієрархії, що дає змогу визначити вплив кожного рейтингового індикатора, як структурного компоненту, на
кінцевий результат ранжування;
–– формування інформаційної бази
даних показників діяльності;
–– обчислення рейтингових індикаторів, коефіцієнтів пріоритетності за
рейтинговими індикаторами, індексів
тематичних напрямів та інтегральних
рейтингових індексів для кожного об’єкту ранжування та системи в цілому.
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ
При розробці системи індикаторів та
створенні інформаційних баз даних для
оцінювання освітньої діяльності регіонів проведено дослідження показників
форм статистичної звітності, які найбільш повно характеризують систему
загальної середньої освіти:
–– ЗНЗ-1 «Звіт денного загальноосвітнього навчального закладу на початок
навчального року»;
–– 76-РВК «Зведений звіт денних загальноосвітніх навчальних закладів на
початок навчального року»;
–– 83-РВК «Зведений звіт про чисельність і склад педагогічних працівників
денних загальноосвітніх навчальних
закладів»;
–– Д-4 «Відомості про матеріально-технічну базу денних загальноосвітніх навчальних закладів»;
–– Д-5 «Відомості про профільне навчання і поглиблене вивчення предметів»;
–– Д-6 «Відомості про групування
денних загальноосвітніх навчальних закладів за кількістю класів і учнів та про
наповнюваність класів учнями»;
–– Д-9 «Відомості про загальноосвітні
санаторні та спеціальні школи (школи-інтернати)».
Усі абсолютні показники форм звітності мають свій вимір. Враховуючи
різні масштаби (чисельність учнів та
педагогічних працівників), для забезпечення порівнюваності та співставлення розраховано рейтингові індикатори, які є похідними та відносними
(на 100 учнів, на 100 штатних педагогічних працівників, відсоткові значення тощо). Дослідження проведено для
загальноосвітніх навчальних закладів
державної та комунальної форм власності Міністерства освіти і науки Украї
ни та інших міністерств і відомств, в
підпорядкуванні яких є загальноосвіт
ні навчальні заклади, та приватних
навчальних закладів.
На базі методу аналізу ієрархій розроблено структурний опис інформаційної моделі оцінки діяльності кожного
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регіону, створено інформаційну базу
даних, яка включає 124 первинних і 117
розрахункових показників.
До складу програмно-технологічного забезпечення віднесено програмні
засоби, які забезпечують моделювання
структурного опису об’єкту оцінювання; створення баз даних з показниками
діяльності; розрахунок компонентів моделі оцінювання; перевірку адекватності моделі; друк результатів; аналіз розрахунків оцінювання.
За результатами проведеного дослідження доцільно розглянути та проаналізувати отримані експериментальні
розрахунки інтегральних рейтингових
індексів (ІРІ) за тематичними напрямами (ТН.1–ТН.7) діяльності регіонів у
2014/2015 та 2015/2016 навчальних
роках, які представлено відповідно у
табл. 1, 2.
Як свідчать наведені дані табл. 1,
інтегральні рейтингові індекси вище
середнього значення системи (0,8367)
мають 11 областей.
Як свідчать наведені дані табл. 2,
інтегральні рейтингові індекси вище
середнього значення системи (0,8346)
мають 11 областей.
У табл. 3 представлено узагальнені да
ні щодо оцінки регіонів за результатами
діяльності у 2014/2015 та 2015/2016 н.р.
Наведені дані свідчать, що у 2015/
2016 навчальному році 7 регіонів зберегли свої позиції, а саме м. Київ (1 місце),
Запорізька (2 місце), Сумська (12 місце),
Полтавська (15), Вінницька (18), Одеська
(24), Закарпатська (25) області.
Покращили результати своєї діяльності такі регіони, як Київська область
(з 11 місця на 4), Рівненська (з 23 на
19), Волинська (з 7 на 6), Тернопільська
(з 19 на 17). Погіршили: Миколаївська
(з 3 на 5), Харківська (з 5 на 7), Чернівецька (з 6 на 10), Дніпропетровська
(з 8 на 9), Житомирська (з 16 на 22).
Метою запропонованої системи оцінювання загальної середньої освіти є
створення умов прозорості для інфор-
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ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
Та б л и ц я 1
Інтегральні рейтингові індекси за тематичними напрямами діяльності
регіонів у 2014/2015 н.р.
№
з/п

Назва регіону

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

м. Київ
Запорізька
Миколаївська
Хмельницька
Харківська
Чернівецька
Волинська
Дніпропетровська
Кіровоградська
Черкаська
Київська
Сумська
Херсонська
Донецька
Полтавська
Житомирська
Луганська
Вінницька
Тернопільська
Чернігівська
Львівська
Івано-Франківська
Рівненська
Одеська
Закарпатська
Система

ІРІ

ТН.1

1,2784 0,2783
1,0021 0,3710
0,9034 0,2536
0,8996 0,1995
0,8858 0,2311
0,8797 0,1669
0,8693 0,1606
0,8580 0,1802
0,8457 0,2038
0,8408 0,1373
0,8406 0,1332
0,8325 0,1400
0,8233 0,1789
0,8211 0,1573
0,8147 0,1136
0,7855 0,1539
0,7849 0,1670
0,7827 0,1223
0,7790 0,1685
0,7529 0,1074
0,7476 0,1491
0,7456 0,1257
0,7450 0,1873
0,6922 0,1628
0,6661 0,1597
0,8367 0,1774

ТН.2

0,1037
0,0284
0,0246
0,0885
0,0766
0,0611
0,0364
0,0665
0,0773
0,0948
0,0671
0,0590
0,0574
0,0904
0,0694
0,0597
0,0524
0,0529
0,0743
0,0633
0,0478
0,0503
-0,0082
-0,0316
-0,0801
0,0510

ТН.3

ТН.4

ТН.5

ТН.6

ТН.7

0,2810 0,0222 0,1707 0,1996 0,2230
0,2193 0,0190 0,0149 0,1759 0,1735
0,2158 0,0238 0,0000 0,1794 0,2063
0,1904 0,0180 0,0092 0,1542 0,2399
0,1975 0,0322 0,0193 0,1559 0,1732
0,2662 0,0200 0,0000 0,1505 0,2151
0,2030 0,0246 0,0128 0,1383 0,2935
0,2464 0,0148 0,0000 0,1773 0,1728
0,2034 0,0257 0,0083 0,1436 0,1835
0,1896 0,0201 0,0053 0,1781 0,2157
0,2549 0,0180 0,0000 0,1805 0,1869
0,1742 0,0375 0,0180 0,1716 0,2321
0,2192 0,0191 0,0000 0,1682 0,1805
0,2180 0,0204 0,0000 0,1610 0,1740
0,2041 0,0170 0,0078 0,1723 0,2306
0,1976 0,0177 0,0096 0,1268 0,2202
0,1954 0,0195 0,0097 0,1739 0,1671
0,2089 0,0144 0,0071 0,1468 0,2303
0,1792 0,0188 0,0000 0,1365 0,2016
0,1934 0,0202 0,0067 0,1486 0,2133
0,1797 0,0161 0,0048 0,1395 0,2105
0,1906 0,0204 0,0000 0,1525 0,2062
0,2002 0,0171 0,0101 0,1560 0,1826
0,1965 0,0202 0,0000 0,1571 0,1872
0,2127 0,0147 0,0148 0,1571 0,1872
0,2106 0,0212 0,0122 0,1637 0,2006

Джерело: розрахунки на основі даних статистичної звітності загальноосвітніх нав
чальних закладів на початок 2014/2015 навчального року.
мування суспільства про стан та динаміку розвитку загальної середньої освіти
на державному та регіональному рівнях, що дозволить забезпечити органи
управління освітою інформацією про
ефективність та результативність їх роботи, позиціювання на ринку освітніх
послуг і ринку праці.
Отже, представлені теоретико-методологічні засади розробки моделі
оцінювання загальної середньої освіти
доводять, що важливу роль у проведенні рейтингування відіграє ретельний
“Освітня аналітика України” • 2018 • № 1 (2)

вибір методики визначення рейтингу
в залежності від мети його складання,
що вимагає підвищеної уваги і відповідальності за достовірність показників,
відкритість бази даних для оцінювання,
прозорість методик розрахунків ком
плексної оцінки.
При цьому обов’язковою вважається
наявність внутрішніх та зовнішніх державних і громадських систем контролю
за достовірністю, об’єктивністю та точністю оцінювання результатів діяльності, що буде адекватно віддзеркалювати
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ
Та б л и ц я 2
Інтегральні рейтингові індекси за тематичними напрямами діяльності
регіонів у 2015/2016 н.р.
№
з/п

Назва регіону

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

м. Київ
Запорізька
Хмельницька
Київська
Миколаївська
Волинська
Харківська
Кіровоградська
Дніпропетровська
Чернівецька
Черкаська
Сумська
Донецька
Херсонська
Полтавська
Луганська
Тернопільська
Вінницька
Рівненська
Львівська
Чернігівська
Житомирська
Івано-Франківська
Одеська
Закарпатська
Система

ІРІ

ТН.1

ТН.2

ТН.3

ТН.4

ТН.5

ТН.6

ТН.7

1,1992
1,0004
0,9157
0,8925
0,8825
0,8797
0,8668
0,8608
0,8576
0,8572
0,8485
0,8327
0,8245
0,8185
0,8096
0,8011
0,7980
0,7882
0,7664
0,7638
0,7606
0,7591
0,7178
0,7126

0,2783
0,3710
0,1995
0,1332
0,2536
0,1606
0,2311
0,2038
0,1802
0,1669
0,1373
0,1400
0,1573
0,1789
0,1136
0,1670
0,1685
0,1223
0,1873
0,1491
0,1074
0,1539
0,1257
0,1628

0,1033
0,0219
0,0997
0,0573
0,0011
0,0491
0,0848
0,0870
0,0693
0,0549
0,0897
0,0658
0,0881
0,0596
0,0666
0,0657
0,0756
0,0594
0,0188
0,0559
0,0541
0,0444
0,0206
-0,0210

0,2881
0,2207
0,1908
0,2542
0,2231
0,1968
0,2031
0,2014
0,2502
0,2302
0,1963
0,1834
0,2159
0,2156
0,2027
0,2021
0,1792
0,2032
0,1898
0,1841
0,1994
0,2020
0,1849
0,2024

0,0244
0,0208
0,0241
0,0187
0,0252
0,0237
0,0221
0,0319
0,0140
0,0271
0,0270
0,0349
0,0170
0,0235
0,0231
0,0186
0,0210
0,0175
0,0184
0,0143
0,0250
0,0174
0,0228
0,0188

0,1055
0,0026
0,0069
0,0525
0,0000
0,0092
0,0000
0,0074
0,0000
0,0072
0,0044
0,0167
0,0074
0,0000
0,0047
0,0094
0,0098
0,0081
0,0107
0,0096
0,0038
0,0041
0,0000
0,0000

0,1903
0,1763
0,1602
0,1926
0,1829
0,1382
0,1558
0,1442
0,1716
0,1533
0,1771
0,1656
0,1626
0,1613
0,1697
0,1733
0,1368
0,1549
0,1569
0,1349
0,1579
0,1230
0,1509
0,1584

0,2092
0,1871
0,2344
0,1841
0,1967
0,3021
0,1698
0,1852
0,1723
0,2177
0,2167
0,2263
0,1761
0,1796
0,2292
0,1650
0,2072
0,2227
0,1845
0,2158
0,2130
0,2143
0,2130
0,1911

0,6452 0,1597 -0,0986 0,2169 0,0170 0,0124 0,1526 0,1853
0,8346 0,1774 0,0510 0,2100 0,0210 0,0110 0,1641 0,2001

Джерело: розрахунки на основі даних статистичної звітності загальноосвітніх нав
чальних закладів на початок 2015/2016 навчального року.
досягнутий рівень якості загальної середньої освіти на різних рівнях управління.
Отримані результати дозволять корегувати базові стратегії розвитку та
приймати адекватні управлінські рішення щодо удосконалення системи
управління якістю загальної середньої
освіти.
Для проведення подальших експериментальних досліджень необхідно
розробити програмно-технологічний
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комплекс, який дозволить на основі
фактографічної інформації провести
моделювання системи оцінювання,
здійснити розрахунок національних
освітніх індикаторів [8] в розрізі регіонів та провести їх порівняльний аналіз,
отримати нові розрахункові значення
комплексної оцінки ефективності загальної середньої освіти.
За результатами проведених пошукових робіт визначено основні вимоги
та завдання щодо удосконалення базо“Освітня аналітика України” • 2018 • № 1 (2)

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
Та б л и ц я 3
Результати оцінювання загальної середньої освіти на регіональному рівні
у 2014/2015 та 2015/2016 н.р.
№
з/п

Назва регіону

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

м. Київ
Запорізька
Хмельницька
Київська
Миколаївська
Волинська
Харківська
Кіровоградська
Дніпропетровська
Чернівецька
Черкаська
Сумська
Донецька
Херсонська
Полтавська
Луганська
Тернопільська
Вінницька
Рівненська
Львівська
Чернігівська
Житомирська
Івано-Франківська
Одеська
Закарпатська
Система

Місце
2015/ 2016 н.р.

ІРІ
2015/ 2016 н.р.

Місце
2014/2015 н.р.

ІРІ
2014/2015 н.р.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1,1992
1,0004
0,9157
0,8925
0,8825
0,8797
0,8668
0,8608
0,8576
0,8572
0,8485
0,8327
0,8245
0,8185
0,8096
0,8011
0,7980
0,7882
0,7664
0,7638
0,7606
0,7591
0,7178
0,7126
0,6452
0,8346

1
2
4
11
3
7
5
9
8
6
10
12
14
13
15
17
19
18
23
21
20
16
22
24
25

1,2784
1,0021
0,8996
0,8406
0,9034
0,8693
0,8858
0,8457
0,8580
0,8797
0,8408
0,8325
0,8211
0,8233
0,8147
0,7849
0,7790
0,7827
0,7450
0,7476
0,7529
0,7855
0,7456
0,6922
0,6661
0,8367

Джерело: розрахунки на основі даних статистичної звітності загальноосвітніх нав
чальних закладів на початок 2014/2015 та 2015/2016 навчальних років.
вої моделі оцінювання та таких її компонент, як мета та формат оцінювання,
ієрархія системи оцінювання, перелік
тематичних напрямів та індикаторів в
межах тематичних напрямів, перелік

показників первинної бази даних, методика та моделі оцінювання (гіпотетична модель, інтегральний рейтинговий
індекс, сума місць, індекс ефективності,
вагові коефіцієнти тощо).
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V. GAPON

MODELLING OF THE EVALUATION SYSTEM OF THE EFFIENCY
OF GENERAL SECONDARY EDUCATION

Summary. The article deals with the main methodological principles of economic
and mathematical modelling for the creation of a system for the establishment of
general secondary education at the state and regional levels. It is determined that
the main tasks in the field of modernization of the education management system
and the assessment of educational activities are the modernization and updating of
the educational statistics system, the creation and implementation of automated
informational and analytical management systems, the development of modern
software and technological means for the evaluation and rating of educational
activities at different levels of management, providing the population, authorities,
educational institutions with reliable information regarding conditions and perfor
mance of functioning of education system at its various levels. In order to compare
the current state and to define trends of secondary education, the methodological
principles of assessment informational model of comprehensive evaluation and
comparative analysis of activities in different regions have been developed. To
describe the evaluation system of secondary education, multidimensional and
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multicriteria models have been selected, the following elements of its structure like a
network of secondary schools, quality indicators of students’ contingent, quality of
teaching staff, educational and artistic achievements of students, international
activities, material and technical base, social and resource support have been
identified and studied. It is proved that the problem of evaluating the secondary
education efficiency in the theoretical aspect is solved by defining indicators and
criteria that can describe this system but in practice it is the development of
procedures and tools (information, software, mathematical, technical, organizational)
that can quantify the state of the system functioning and determine the prospects for
its development. The indicators of the forms of statistical reporting which fully
describe the system of secondary education have been studied while developing the
system of indicators and creating databases for educational activities evaluation of
different regions. Based on the survey there are suggested models of evaluating the
second education effectiveness, mathematical approach to calculating the integrated
indicator system of absolute and estimates, analytical tables with integrated index
rating for thematic activities of different regions in 2014/2015 and 2015/2016
academic years. Later researches have planned to settle national educational indi
cators in the regions and to conduct comparative analysis of estimated new integrated
assessment on the basis of factual information.
Keywords: general secondary education, economic and mathematical modelling,
information models, evaluation systems.
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УДК 311.313; 331.5; 377.031

М. ЛЄСНІКОВА, С. МЕЛЬНИК

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ
ОБСЯГІВ ТА НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ЗГІДНО З ПОТРЕБАМИ
РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ПРАЦІ

Анотація. Проаналізовано професійну структуру ринку праці за показником «дефіцит кадрів та вакансій», Розглянуто існуючі методи прогнозування
попиту на кваліфіковані кадри, зокрема аналіз тенденцій, аналіз коефіцієнтів,
регресійний аналіз, Метод Delphi, аналіз сценаріїв. Показано, що на методі коефіцієнтів повинні базуватись методичні підходи щодо визначення відповідності обсягів та напрямів підготовки кадрів у закладах освіти відповідно до потреб регіональних ринків праці, запропоновано інтегральний коефіцієнт збалансованості попиту та пропозиції кадрів в якості основного критерію.
Ключові слова: ринок праці, статистична інформація про ринок праці,
рамка кваліфікацій, професійна структура, обсяги та напрями підготовки
кадрів у закладах освіти, прогнозування, метод коефіцієнтів, інтегральний
коефіцієнт збалансованості попиту та пропозиції кадрів.
Рис. 2. Табл. 1. Форм. 7. Літ. 9.
JEL classification: H40, I21, J44.
Ринок освітніх послуг не готовий
сьогодні повністю задовольнити попит
роботодавців у кадрах та оперативно
реагувати на зміни у їх потребах. Своєчасне виявлення майбутніх потреб у
кваліфікаціях сприятиме плануванню
у відповідні строки і забезпеченню надання послуг у сфері освіти і навчання.
Досліджуючи потреби у кваліфікаціях і вакансії в Україні, експерти з Міжнародної організації праці виділяють три
етапи формування ринку праці у нашій
країні. Так, на першому етапі (1991–
1994 рр.) після переходу до ринкової
економіки були створені нові робочі
місця, кількість яких у 1,5–2 рази перевищувала кількість зареєстрованих безробітних, коефіцієнт навантаження на
одне робоче місце становив 0,42–0,60.
На другому етапі (1995–2001 рр.) відбувся дисбаланс на ринку праці: кіль-
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кість безробітних почала перевищувати
кількість вакансій, унаслідок чого рівень навантаження на одне робоче місце зріс до 30. У цей період відбувалось
різке скорочення чисельності зайнятих
у будівництві, промисловості, транспорті, освіті, культурі, мистецтві, науці.
Третій етап, який розпочався в 2001 р. і
триває досі – етап структурної перебудови – характеризується зменшенням
питомої ваги найманих працівників та
збільшенням частки тих, хто працює у
секторі самостійної зайнятості [1].
Основним джерелом даних з ринку праці є статистична інформація,
яка збирається Державною службою
зайнятості. На думку експертів, статистика Державної служби зайнятості
дуже фрагментарно відображає реальну ситуацію на ринку праці, не надаючи цілісної картини, оскільки оперує
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низькооплачуваними вакансіями або
такими, що потребують невисокої кваліфікації. На рис. 1 наведена професійна структура за найбільшою кількістю
дефіциту кадрів за І півріччя 2017 р.
Як видно, найбільша кількість вакансій на ринку праці спостерігається для
найпростіших професій – робітників з
комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями
(991 вакансія) та робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та
машин – операторів автоматичних та

напівавтоматичних ліній верстатів та
установок (812 вакансій).
На рис. 2 показана професійна структура за найбільшою кількістю дефіциту вакансій за І півріччя 2017 року, як
видно, найбільш затребуваними спеціальностями є оператор котельні та підсобний робітник, для яких характерна
низька пропозиція вакансій.
Така ситуація свідчить про суттєвий
дисбаланс на ринку праці, якому бракує
в першу чергу досвічених спеціалістів.
Як зазначено у результатах дослідження в рамках проекту «Економічне і соціальне відновлення Донбасу» [2, с. 62],

Рис. 1. Професійна структура за найбільшою кількістю дефіциту кадрів
за І півріччя 2017 р.

Джерело: складено авторами за даними Державної служби зайнятості.
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Рис. 2. Професійна структура за найбільшою кількістю дефіциту вакансій
за І півріччя 2017 р.

Джерело: складено авторами за даними Державної служби зайнятості.

превалювання у структурі вакантних
робочих місць вакансій, пов’язаних з
задоволенням, у першу чергу, поточних потреб регіональних ринків праці
у працівниках певних професій (ситуативний попит), тоді як вакансії, які не
користуються значним попитом, але які
потрібні задля переходу від індустріальної до постіндустріальної та інноваційної моделі розвитку, залишаються поза
сферою інтересів роботодавців (відтермінований попит). З урахуванням вище
викладеного, найбільш актуальним
на сьогодні є розробка збалансованих
прогнозів перспективної потреби економіки у робочій силі у професійному
розрізі.
Мета статті – розробка методичних
підходів щодо визначення відповідності
обсягів та напрямів підготовки кадрів у
закладах освіти потребам регіональних
ринків праці
Питання прогнозування та визначення майбутніх потреб в кваліфіко-
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ваних кадрах досліджувались в працях
С. Мельника [3], М. Гончаренка [4], Л. Лісогор [5], І. Жук [6] та інших.
Учені доходять висновку, що на сьогодні на державному рівні не розроб
лено методології прогнозу довгострокового попиту та пропозиції робочої
сили у професійно-кваліфікаційному
розрізі, на підставі якої складаються
такі прогнози. Формування державного замовлення на підготовку кадрів у
закладах освіти України складається
відповідно до Порядку формування
державного замовлення на підготовку
фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення
кваліфікації та перепідготовку кадрів,
затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 15.04.2013 № 306.
Середньостроковий прогноз складається відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України «Про затвердження Методики
формування середньострокового про-
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гнозу потреби у фахівцях та робітничих
кадрах на ринку праці» від 26.03.2013
№ 305. Прогноз розраховується на основі додаткових потреб певного виду
економічної діяльності у заміні поточних кадрів та кадрів, необхідних для
економічного розвитку, ґрунтуючись
на тенденціях ретроспективного ряду
останніх періодів, починаючи з 2001 р.,
беручи до уваги статистичні дані та
пропозиції Державної служби статистики, інших центральних органів виконавчої влади, Ради Міністрів АРК, обласних,
Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій, Національної академії наук та її галузевих академій, представників профспілок і роботодавців [7].
Однак, як зазначено у матеріалах слухань у Комітеті Верховної Ради країни
з питань науки і освіти від 21 грудня
2011 року [8, с. 237], професійними
(професійно-технічними) закладами ос
віти державне замовлення формується
не відповідно до потреб економічних
галузей, а з урахуванням існуючої кількості випускників шкіл і професій, що
користуються попитом у вступників.
Відсутність такого механізму призводить до необґрунтованих витрат на
підготовку незатребуваних робітників
та збільшує кількість безробітних на
ринку праці.
Практично всі європейські країни
запровадили або запроваджують національні кваліфікаційні рамки, що створюють додаткові механізми узгодження
освіти і навчання із потребами ринку
праці. Визначення терміну «кваліфікації» не завжди є однаковим. У багатьох
країнах ЄС термін «кваліфікації» визначається як застосування професійних
навичок і/або знань, набутих у результаті освітньої підготовки [1, с. 13]. В Україні постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341 затверджено
Національну рамку кваліфікацій. Національна рамка кваліфікацій – системний
і структурований за компетентностями
опис кваліфікаційних рівнів.
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призначена для використання органами виконавчої влади, установами та
організаціями, що реалізують державну
політику у сфері освіти, зайнятості та
соціально-трудових відносин, закладами освіти, роботодавцями, іншими юридичними і фізичними особами з метою
розроблення, ідентифікації, співвіднесення, визнання, планування і розвитку
кваліфікацій.
Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016
№ 1077-р було затверджено план заходів із запровадження Національної
рамки кваліфікації на 2016–2020 рр.
Запровадження Національної рамки
кваліфікацій, орієнтованої на результати навчання, дає багатьом країнам можливість задіяти механізми визнання неформального і неофіційного навчання.
Наразі існують два загальноєвропейські дослідження майбутніх потреб у
кваліфікаціях: a) дослідження Європейського центру із розвитку професійної
підготовки (CEDEFOP) (далі – прогноз
CEDEFOP); б) галузеві дослідження у розрізі секторів. Прогноз СEDEFOP розрахований на період до 2020 р. Він охоплює
держави-члени ЄС, Норвегію, Швейцарію
та враховує вплив фінансової кризи і подальшої глобальної рецесії.
Прогноз потреб у кваліфікаціях для
України до 2020 р. показує, що зайнятість у секторі послуг значно зросте (на
35,9 %), у транспорті і зв’язку буде трохи меншою (3 %), тоді як зайнятість у
сільському господарстві на 51 % зменшиться. Найбільш значне скорочення
до 2020 р. буде для вчителів та інших
фахівців у галузі освіти, менеджерів вищої ланки, працівників із обладнанням
тощо. Передбачається суттєве поліпшення ситуації з працевлаштування
для некваліфікованих працівників (від
17 до 25 %), для менеджерів (від 13,4 %
до 44,25 %, більш ніж у 3,5 рази), що
створює поляризацію на зразок тієї, що
спостерігається в інших країнах Євро-
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пи. Найбільше зниження до 2020 р. очікується для категорій обслуговуючого
персоналу, працівників, що працюють з
машинами, і складальників автомобілів.
Серед професій, попит на які, як очікується, буде високим, виокремлюють інженерів і дизайнерів в області високих
технологій: IT-послуги (електроніка, високі технології, підтримка); фахівців та
професіоналів у сфері харчової, фармацевтичної промисловості, розробників
технологічних рішень; експертів у галузі
біології, агрономії (нові сучасні сільськогосподарські технології, раціональне використання ґрунтів тощо) і медицини;
муніципальних працівників, спеціалістів
у сфері продажу продуктів харчування та
продовольства, тощо.
Багато країн здійснюють прогнозування на регулярній основі з тим, щоб забезпечити потреби ринку праці й вимоги до кваліфікацій. Для цього використовуються різні інструменти і методи.
Загальним в методології оцінки є поділ
областей дослідження – національний
і регіональний рівні, галузевий рівень і
рівень окремого підприємства, побудова
варіативного моделювання, тобто використання сценарного підходу в питаннях

прогнозування як попиту, так і пропозиції на ринку праці з урахуванням фактору диференціації рівнів освіти і структурної зайнятості за групами професій,
занять, а також використання кількісних
і якісних методів, найбільш поширені з
яких представлені в таблиці [9].
Жоден із згаданих методів прогнозування неспроможний забезпечити
точне й надійне визначення потреб у
кваліфікаціях, однак вони можуть дати
корисні орієнтири щодо того, які ринки
праці розвиваються під впливом різних
зовнішніх чинників.
Аналіз тенденцій вважається одним
з найпростіших методів прогнозування
майбутніх потреб на кваліфіковані кад
ри, він дозволяє зрозуміти поточний
профіль робочої сили та передбачити,
які зміни можуть відбутися. Регресійний аналіз дозволяє регулювати сезонні коливання, довгострокові тенденції
та випадкові події при прогнозуванні.
Даний статистичний метод базується
на припущенні, що минуле є кращим передбаченням майбутнього та потребує
великого масиву даних.
Аналіз сценаріїв – це метод, який
базується на декількох оцінках майбут-

Та б л и ц я
Огляд методів прогнозування попиту на кваліфіковані кадри

Метод

Характеристика

Trend analysis
Аналіз тенденцій

Метод прогнозування, який передбачає використання тенденцій в минулому та
стабільність співвідношення у русі кадрів, які свідчать про майбутні тенденції та
співвідношення в русі кадрів
Ratio analysis
Вивчення попиту на основі співвідношень між передбаченими випадковими
Аналіз коефіцієнтів факторами та необхідною кількістю співробітників
Regression analysis Попит на трудові ресурси забезпечують статистичні прогнози, з використанням
Регресійний аналіз математичних формул у визначенні співвідношення між декількома факторами,
що вимірюються (незалежні змінні) та рівнем зайнятості (залежні змінна)
Delphi method
Метод прогнозування попиту на кваліфіковані кадри, який передбачає наявність групи експертів, які використовують власні знання та досвід для оцінюМетод Delphi
вання майбутньої короткострокової або довгострокової потреби в кваліфікованих кадрах
Scenario analysis
Метод, який забезпечує декілька оцінок майбутнього попиту на трудові ресурси,
Аналіз сценаріїв
залежить від унікального набору припущень та обставин для кожного сценарію
розвитку подій

Джерело: складено авторами за даними [9].
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нього попиту та пропозиції кваліфікованих кадрів, побудованих на унікальному наборі припущень та обставин для
кожного сценарію.
На нашу думку, розробка методичних підходів до визначення відповідності обсягів та напрямів підготовки кадрів у закладах освіти потребам регіо
нальних ринків праці повинні ґрунтуватись на методі аналізу коефіцієнтів.
Розрахунки щодо визначення відповідності обсягів та професійно-кваліфікаційної структури випускників
закладів освіти потребам регіонального ринку праці здійснюються на рівні
міста (району) міськими (районними)
центрами зайнятості згідно з даними
закладів освіти, що знаходяться у цьому місті (районі), щодо випуску кваліфікованих робітників та фахівців за
останні два роки, що передують розрахунковому. Основним показником, що
характеризує відповідність обсягів та
професійно-кваліфікаційної структури
випускників закладів освіти потребам
ринку праці, є інтегральний коефіцієнт
збалансованості попиту та пропозиції
кадрів, підготовлених у системі закладів освіти Кб, який розраховується за
наступною формулою:
Кб = Кцз + Кпто(1 – Крп – Ков)(1 – Кс), (1)

де Кцз – Коефіцієнт співвідношення середнього значення чисельності незайнятих кваліфікованих робітників та фахівців за професіями (посадами, професійними назвами робіт) та фахами та їх
потреби на фіксованому регіональному
ринку праці, який визначається за формулою:
Кцз = Чб / Чп,

(2)

де Чб – середнє значення показника що
до чисельності незайнятих кваліфікованих робітників та фахівців за певною
професією (посадою, професійною назвою роботи) та фахом, які перебували
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на обліку в центрі зайнятості за останні два роки, що передують розрахунковому;
Чп – середнє значення показника
щодо потреби підприємств та організацій міста (району) в працівниках за
певною професією (посадою, професійною назвою роботи) та фахом за останні два роки, що передують розрахунковому;
Кпто – Коефіцієнт співвідношення
планової чисельності випускників закладів освіти на розрахунковий рік
за професіями та фахами і середнього
значення показника потреби фіксованого регіонального ринку праці у кваліфікованих робітниках та фахівцях за
професіями (посадами, професійними
назвами робіт) та фахами, визначається
за формулою:
Кпто = Чвп / Чп,

(3)

Крп = Чрп / Чв,

(4)

де Чвп – планова чисельність випускників закладів освіти на розрахунковий
рік за певною професією (фахом), осіб;
Чп – потреба підприємств і організацій у кваліфікованих робітниках та
фахівцях за професіями та фахами для
заміщення вільних робочих місць за два
роки, що передують розрахунковому;
Крп – коефіцієнт реального працевлаштування випускників закладів освіти за певною професією (фахом) визначається за формулою:
де Чрп – середньорічна чисельність реально працевлаштованих випускників
закладів освіти за отриманою професією (фахом);
Чв – середньорічна чисельність випускників закладів освіти за певною
професією (фахом);
Ков – Коефіцієнт об’єктивного вибуття випускників закладів освіти з професійного сегмента регіонального ринку
праці за професіями (посадами, профе-
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сійними назвами робіт) та фахами виз
начається за формулою:
Ков = (Чз + Чд + Чнз + Чм) / Чв,

(5)

де Чз – середньорічна чисельність випускників закладів освіти за певною
професією (посадою, професійною назвою роботи) та фахом, призваних до
Збройних Сил України;
Чд – середньорічна чисельність випускниць закладів освіти за певною
професією (посадою, професійною назвою роботи) та фахом, які вибули з професійного сегмента регіонального ринку праці із причин декретної відпустки
та відпустки з догляду за дітьми;
Чнз – середньорічна чисельність випускників закладів освіти за певною
професією (фахом), які вступили до інших закладів освіти;
Чм – середньорічна чисельність випускників закладів освіти за певною професією (фахом), які змінили (тимчасово
чи на постійній основі) місце проживання у зв’язку з направленням на роботу в
іншу місцевість та з інших причин;
Кс – Коефіцієнт урахування можливої
самозайнятості випускників закладів
освіти за професіями (фахами) визна
чається за формулою:
Кс = Рс / 100,

(6)

де Рс – рівень можливої самозайнятості випускників закладів освіти за певною професією, фахом. Рівень можливої
самозайнятості випускників закладів
освіти за професіями (фахами) визначається методом експертної оцінки можливої самозайнятості за кожною професією (фахом) фахівцями закладів освіти, економічних структур обл-/міськ-/
рай-/держадміністрацій з урахуванням
стану розвитку економіки та малого
підприємництва за участі регіональних
комітетів соціального партнерства у
певному регіоні. Він визначається у відсотках і свідчить про ступінь можливо-
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сті випускника відкрити власну справу
за отриманою професією.
Для отримання більш об’єктивних
даних щодо збалансованості попиту та
пропозиції робочої сили, підготовленої у закладах освіти, рекомендується
здійснювати розрахунки інтегрального
коефіцієнта збалансованості без застосування коефіцієнта самозайнятості (Кс),
виходячи з того, що не кожен випускник,
який не був працевлаштований, може
організувати свою самозайнятість:
Кб = Кцз + Кпто(1 – Крп – Ков).

(7)

При розрахунку інтегрального коефіцієнта збалансованості попиту та
пропозиції кадрів, підготовлених у системі закладів освіти Кб, рекомендується
дотримуватися таких вимог:
1) у разі, якщо чисельність незайнятих кваліфікованих робітників (фахівців) або їх потреба за певною професією
(посадою, професійною назвою роботи)
та фахом на фіксованому регіонального
ринку праці дорівнює нулю (0), то для
розрахунку Кцз приймається замість нуля
одиниця (1);
2) у разі, якщо відсутні дані, як щодо
чисельності незайнятих кваліфікованих
робітників (фахівців), так і щодо їх потреби, то Кцз дорівнює нулю;
3) у разі відсутності даних щодо чисельності незайнятих кваліфікованих
робітників (фахівців) та їх потреби за
професіями (фахами) на фіксованому
ринку праці за будь-який період з двох
років, що передують розрахунковому,
середнє значення цих показників визначається без урахування цього періоду.
Запровадження у практику розрахунку інтегрального коефіцієнту збалансованості попиту та пропозиції кадрів, підготовлених у системі закладів
освіти дозволить:
–– створити інформаційну базу для
внесення коректив до планів формування професійно-кваліфікаційної структури підготовки кваліфікованих робітників
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та фахівців у закладах освіти на місцях
на близьку та середню перспективи;
–– забезпечити збалансованість та гнучкість системи підготовки кадрів відповідно до потреб регіонального ринку праці;
–– знизити рівень молодіжного безробіття;
–– оптимізувати мережу закладів
осв іти, її регіонально-функціональної
структури;
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–– залучити до формування, розміщення та виконання регіонального замовлення на підготовку кадрів соціальних
партнерів регіонального та галузевого
рівнів.
Напрямами подальших досліджень є
апробація та практичні розрахунки інтегрального коефіцієнту збалансованості
попиту та пропозиції кадрів, підготовлених у системі закладів освіти.
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M. LESNIKOVA, S. MELNIK

METHODOLOGICAL APPROACHES TO DETERMINING
THE CONFORMITY OF VOLUMES AND DIRECTIONS
OF TRAINING OF PERSONNEL IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS
IN ACCORDANCE WITH THE NEEDS OF REGIONAL LABOUR
MARKETS

Summary. The article analyses the professional structure of the labour market
of Ukraine for the greatest shortage of personnel and vacancies. The main source of
labour market data is statistical information collected by the State Employment
Service. According to experts, the statistics of the State Employment Service very
much reflect the real situation in the labour market as a whole, since it operates lowpaid vacancies or those requiring low qualification. The article shows that statecommissioned vocational schools are formed not according to the needs of economic
branches, but taking into account the existing number of graduates of schools and
professions that are in demand by entrants. The absence of such a mechanism leads
to unnecessary costs for the training of unclaimed workers and increases the number
of unemployed in the labour market. Many countries make predictions on a regular
basis in order to meet the needs of the labour market and requirements for quali
fications. The main indicator characterizing the correspondence of the volumes and
the vocational qualification structure of graduates of educational institutions to the
needs of the labour market is the integral coefficient of balance of demand and supply
of personnel trained in the system of educational institutions – KB. Introduction into
the practice of calculating the integral coefficient of balance of demand and supply of
personnel prepared in the system of educational establishments will allow to create
an information base for making corrections to the plans for the formation of a
professional qualification structure for the training of skilled workers and specialists
in local educational institutions in the near perspective; to ensure the balance and
flexibility of the training system in accordance with the needs of the regional labour
market; to reduce youth unemployment; to optimize the network of educational
institutions, its regional and functional structure; to involve in the formation,
placement and execution of a regional order for the training of social partners at the
regional and sectoral levels. Directions of further researches are approbation and
practical calculations of integral coefficient of balance of demand and supply of
personnel prepared in the system of educational institutions.
Keywords: labour market, statistical information about the labour market,
qualification framework, professional structure, volumes and directions of personnel
training in educational institutions, forecasting, coefficient method, integral demand
balance factor and personnel supply.
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УДК 378.1; 336.1

С. ДАНИЛЕНКО, К. ЛУБИНЕЦЬ, Г. ТЕРЕЩЕНКО, О. ЧЕРНЮК

ШЛЯХИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ҐЕНДЕРНО-ОРІЄНТОВАНОГО
БЮДЖЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація. У статті розглядаються питання запровадження ґендерноорієнтованого бюджетування в Україні. Зазначається, що ґендерний бюджетний аналіз передбачає не лише сегрегацію за статтю, але й враховує інші со
ціальні категорії, такі як вік, соціально-економічне становище, місце проживання, освітній рівень та ін., за умови, що це є доцільним, а необхідні дані наявними. В статті здійснено аналіз програми «Забезпечення діяльності Національного центру «Мала академія наук України», надання позашкільної освіти
державними позашкільними навчальними закладами, заходи з позашкільної
освіти», що дало змогу зробити відповідні висновки та рекомендації.
Ключові слова: освіта, бюджетування, ґендер, ґендерно-орієнтоване
бюджетування, позашкільна освіта.
Табл. 7. Літ. 11.
JEL classification: H41, H52, І22, І23, І28.
Бюджетна реформа в Україні, розпочата з ухвалення Бюджетного кодексу,
до сьогодні не забезпечила ефективний
та справедливий розподіл бюджетних
ресурсів на задоволення потреб різних
верств населення, у т. ч. урахування ґендерного аспекту. Тривалий час йдеться
про вдосконалення програмно-цільового методу бюджетування, орієнтованого на результат, зокрема, і ґендерноорієнтованого бюджетування. Ґендерноорієнтоване бюджетування (ҐОБ) – це
інструмент, який передбачає докладний аналіз бюджетних асигнувань щодо
їх впливу на кінцевих отримувачів послуг – жінок і чоловіків, дівчат і хлопців.
Особливо актуальним є запровадження
ґендерно-орієнтованого бюджетування
у сфері освіти, яка охоплює сто відсотків населення країни, починаючи з дошкільнят.
Питаннями розвитку програмно-цільового методу бюджетування загалом
та бюджетного фінансування освіти
зокрема присвячено чимало праць віт

чизняних науковців, серед яких доцільно виділити Л. Гриневич, І. Запатріну,
Б. Кваснюка, В. Кременя, С. Лондара,
К. Павлюк, В. Семиноженка та інших
учених. Утім питання ґендерно-орієнтованого бюджетування залишається не
дослідженим та актуальним.
Із огляду на зазначене, головною метою статті є здійснення ґендерного бюджетного аналізу та розроблення рекомендацій щодо шляхів запровадження
ґендерно-орієнтованого бюджетування
у вітчизняну практику.
У рамках ініціативи із запровадження
ґендерно-орієнтованого бюджетування
в Україні, Міністерство фінансів України
за підтримки проекту «Ґендерне бюджетування в Україні» розпочало пілотну
роботу з ґендерного бюджетного аналізу
програм, що фінансуються з державного
бюджету. Відповідно до Угоди про співробітництво від 17.06.2015 № 13010-05
між Міністерством фінансів України та
Міністерством освіти і науки України
МОН активно включилося у реалізацію
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зазначеного проекту та ухвалило рішення на початковому етапі здійснити ґендерний аналіз бюджетних програм з позашкільної та вищої освіти [1].
Ґендерно-орієнтоване бюджетування – це інструмент, спрямований на
інтеграцію ґендерної складової у бюджетний процес. Його слід розглядати
як впливовий елемент управлінської
діяльності, пов’язаний із розробкою бюджетів різних рівнів, що надає важливу
інформацію фахівцям, які приймають
рішення щодо розподілу бюджетних коштів. Розробка ґендерно-орієнтованого
бюджету дозволяє побачити, як доходи
та видатки бюджету впливають на соціально-економічне становище й можливості різних груп жінок і чоловіків, а
також на аспекти рівності між жінками
й чоловіками у країні. Як інструмент
управлінської технології ҐОБ дозволяє
оцінити, в який спосіб і якою мірою державна політика у сфері розподілу видатків бюджету впливає на жінок і чоловіків як споживачів послуг, користувачів
інфраструктури та платників податків.
Методологічний підхід, запропонований у рамках початкового етапу запровадження ҐОБ, дозволяє зосередити
увагу на вибраних програмах та конкретних програмних заходах, а також
краще зрозуміти вплив програм на рівність між жінками та чоловіками.
Аналіз програми «Забезпечення діяльності Національного центру «Мала
академія наук України», надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами, заходи
з позашкільної освіти» показав, що недостатньо здійснюється моніторинг і
аналіз відвідання гуртків вихованцями
позашкільних навчальних закладів та
їх популяризація серед дітей шкільного
віку, що дало б змогу вивчити та враховувати, які послуги пропонуються закладами і що впливає на вибір дівчат
і хлопців, а також наскільки запропоновані гуртки відповідають потребам
дітей різних вікових груп. Зокрема,
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більшість працівників у державних позашкільних навчальних закладах – жінки (62 %), чоловіків відповідно – 38 %.
Приблизно однакова кількість жінок і
чоловіків серед керівників структурних
підрозділів. У решті категорій персоналу, особливо обслуговуючого (на низькооплачуваних посадах), переважають
жінки – 31 %, а чоловіків – 23 % від усього персоналу закладів.
Метою програми «Забезпечення діяльності Національного центру «Мала
академія наук України», надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами, заходи з
позашкільної освіти» (відповідальний
виконавець: Міністерство освіти і науки – головний розпорядник бюджетних коштів) є забезпечення організації
виховного процесу в позашкільних навчальних закладах і заходів з позашкільної роботи; створення для обдарованих дітей та молоді розвивального
освітнього середовища; проведення всеукраїнських масових заходів за дослідницько-експериментальним напрямом
позашкільної освіти; поліпшення рівня
науково-методичного забезпечення роботи з обдарованими дітьми та молоддю; організації дослідницької діяльності
учнів; підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів системи
Малої академії України; пропагування
серед дітей і молоді принципу цінності
наукових знань, формування умінь і навичок пошуково-дослідницької роботи;
популяризації діяльності Малої академії
наук України, здобутків обдарованої учнівської молоді та кращого досвіду науково-педагогічних працівників.
Учасниками програми є позашкільні навчальні заклади, що фінансуються
МОН. Період, який підлягає аналізу, –
2015 рік. Загальний бюджет на 2015 рік:
35 314, 1 тис. гривень. Нормативно-правовою базою програми є: Закон України
«Про освіту» [2]; Закон України «Про
позашкільну освіту» [3]; Закон України «Про Державний бюджет України на
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2015 рік» [4]; Указ Президента України
«Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» [5]; Указ Президента Украї
ни «Про заходи щодо розвитку системи
виявлення та підтримки обдарованих і
талановитих дітей та молоді» [6]; Указ
Президента України «Про положення
про стипендії Президента України для
переможців всеукраїнських учнівських
олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу – захисту
науково – дослідних робіт учнів – членів
Малої академії наук України» [7]; Постанова Кабінету Міністрів України «Про
затвердження переліку позашкільних
навчальних закладів та заходів з позашкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти, що забезпечують виконання загальнодержавних
функцій, видатки на які здійснюються
з державного бюджету» [8]; Постанова
Кабінету Міністрів України «Про удосконалення роботи з талановитими дітьми» [9]; Постанова Кабінету Міністрів
України «Деякі питання стипендіального забезпечення» [10].
Цілі програми – надання освітніх послуг державними позашкільними нав
чальними закладами, проведення заходів з позашкільної роботи; створення
для обдарованих дітей та молоді розвивального освітнього середовища; проведення всеукраїнських масових заходів з
дослідницько-експериментального на
пряму позашкільної освіти; поліпшення
рівня науково-методичного забезпечення роботи з обдарованими дітьми
та молоддю, дослідницької діяльності
учнів; пропагування серед дітей і молоді
цінності наукових знань, умінь і навичок
пошуково-дослідницької роботи; популяризація діяльності Малої академії наук
України (далі МАН), здобутків обдарованої учнівської молоді та кращого досвіду
науково-педагогічних працівників.
Програма орієнтована на надання
освітніх послуг державними позашкільними навчальними закладами та здійс“Освітня аналітика України” • 2018 • № 1 (2)

нення заходів з позашкільної роботи за
такими напрямами діяльності:
1) науково-дослідницьким, в рамках
якого: а) учнівська молодь бере участь
у дослідницько-експериментальній, нау
ковій, конструкторській, винахідницькій та пошуковій діяльності, що сприяє
формуванню інтелектуального капіталу нації, вихованню майбутньої наукової зміни; б) розробляється та здійснюється апробація методик та технологій
наукової освіти молоді за напрямками
природничої освітньої галузі; в) здійснюється педагогічна експертиза та забезпечується методичний супровід нових засобів навчання, програмних продуктів та мережних ресурсів; г) проводяться всеукраїнські конкурси – захист
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України; д) виконуються міжнародні програми за участю обдарованих і талановитих дітей та молоді, а також соціально-мистецькі проекти;
2) еколого-натуралістичним, в рамках якого здійснюється комплекс заходів із виконання науково-дослідницьких робіт у галузі еколого-натуралістичної та природоохоронної діяльності;
3) художньо-естетичним, який є найпопулярнішим серед дітей та молоді.
Навчально-виховна робота здійснюється за такими мистецькими жанрами:
хореографічний, театральний, цирковий, фольклорний та етнографічний,
вокальний, хоровий, інструментальної
музики, образотворчий, декоративноужитковий, кіномистецтво, літературна
творчість, художня фотографія та ком
п’ютерна графіка;
4) науково-технічним, представлений
такими профілями: початково-технічний,
предметно-технічний, спортивно-технічний, інформаційно-технічний, виробничо-технічний, художньо-технічний;
5) туристично-краєзнавчим, в рамках якого: а) здійснюється робота з
розвитку спортивного туризму та крає
знавчих досліджень серед учнівської
та студентської молоді; б) проводяться
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всеукраїнські масові заходи з національно-патріотичного виховання і спортивного туризму, краєзнавства.
Дане дослідження було зосереджено
на аналізі чотирьох позашкільних навчальних закладів, фінансування яких
здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, а саме: Національний
центр «Мала академія наук», Національний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді, Український державний центр позашкільної освіти та Ук
раїнський державний центр туризму і
краєзнавства учнівської молоді.
Усього у позашкільних навчальних закладах у 2015 р. перебувало 1 273 хлопців та 1 197 дівчат віком від 4-х до 18-ти
років і старші вихованці. Найбільше з
них дітей віком від 10-ти до 18-ти років – хлопців – 34 % та дівчат – 32 % від
загальної кількості всіх вихованців цих
навчальних закладів. Найменше – хлопців (2 %) віком до 7-ми років і дуже мало
дівчат (7 %) старших від 18-ти років відвідують позашкільні навчальні заклади.
Разом із тим, у залежності від вікової
категорії спостерігається й зміна уподобань дітей. Зокрема, найбільш відвідуваними серед дівчат і хлопців віком до
10-ти років є гуртки художньо-естетичного напряму.
Крім того, аналізуючи навчання дітей віком до 7-ми років та від 7-ми до
10-ти років у позашкільних навчальних
закладах, можна зробити висновок, що
за науково-дослідницьким, еколого-натуралістичним та науково-технічним
напрямами взагалі не відвідують ці заклади ні дівчата, ні хлопці. У віковій групі старші 18 років не навчається молодь
за науково-дослідницьким та еколого-натуралістичним напрямами.
У рамках ґендерного бюджетного
аналізу цієї Програми використовувались оперативні дані навчальних закладів, оскільки статистичні дані по державних позашкільних закладах відсутні.
Також слід зазначити, що позашкільний навчальний заклад за турис-
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тично-краєзнавчим напрямом не привабливий для дітей віком від 7-ми до
10-ти років (усього хлопців – 4 % та дів
чат – 1 % від загальної кількості дітей,
які відвідують заклад) і молоді старше
18-ти років (тільки 1 % дівчат і хлопців
є вихованцями закладу).
Аналіз контингенту вихованців позашкільних закладів за напрямами роботи гуртків показав, що 48,5 % дітей
навчається в гуртках науково-дослідницького напряму, в якому частка хлопців і дівчат однакова. Водночас варто
зазначити, що вихованці позашкільних
навчальних закладів віддають перевагу еколого-натуралістичному напряму
(еколого-натуралістична та природоохоронна діяльність), де 58 % – дівчат та
42 % – хлопців, а також – художньо-естетичному, в якому частка дівчат складає
45 %, а хлопчиків – 55 %. Крім того, 61 %
хлопців навчаються в гуртках науково-технічного та туристсько-краєзнавчого напрямків.
Можна відмітити ґендерний характер
розподілу вихованців у межах напрямів
гуртків, тобто дівчата віддають перевагу таким сферам як екологія, природоохоронна та дослідницька діяльність, а
хлопці – науково-технічній, науково-дослідницькій та художньо-естетичній.
При цьому зроблено висновок про відсутність ґендерних стереотипів вибору
напрямів гуртків у дівчат і хлопців.
З огляду на проведений аналіз відвідання гуртків вихованцями позашкільних навчальних закладів, важливо
враховувати, які послуги пропонуються
закладами і що впливає на вибір дівчат
і хлопців, а також наскільки запропоновані гуртки відповідають потребам дітей різних вікових груп.
У табл. 1 наведено інформацію щодо
кількості всеукраїнських і міжнародних
заходів у 2015 році за напрямами діяльності, витрачання коштів на їх проведення (табл. 2) та проаналізовано ефективність участі у цих заходах дівчат і
хлопців різних вікових груп (табл. 3).
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55
48
25
37
22
125

Усього

42
3
6
6
6
51

за кошти бюджету
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13
45
19
31
0
58

за інші кошти

1 931 000
2 196 000
183 063
300 458
510 500
5 121 021

1 354 900
200 000
83 986
116 014
510 500
2 265 400

576 100
1 996 000
99 077
184 444
0
2 855 621

Кошти, витрачені на проведення заходів, грн
у т. ч.
Усього
кошти бюджету
інші кошти

55
48
25
37
22
187

усього

42
3
6
6
6
63

за кошти
бюджету

13
45
19
31
16
124

за інші
кошти

у т. ч.

23 068
16 848
2 800
10 500
789
54 005

усього

Джерело: складено авторами за даними МОН України.

Науково-дослідницький
Еколого-натуралістичний
Науково-технічний
Художньо-естетичний
Туристично-краєзнавчий
Усього

Напрями діяльності

Кількість проведених
заходів

дівчаток

11505 11563
5200 11648
2545
255
3376 7124
472
317
23098 30907

хлопчиків

у т. ч.

0
33
14
216
1
264

хлопчиків

0
15
0
391
0
406

дівчаток

до 7 років

0
383
789
699
12
1883

хлопчиків

0
768
107
1370
3
2248

дівчаток

11505
4772
1706
1935
459
20377

хлопчиків

11563
10834
148
4409
314
27268

дівчаток

з них за віком:
від 7 до 10 років від 10 до 18 років

Чисельність дітей, залучених до заходів

0
12
36
526
0
574

хлопчиків

0
31
0
954
0
985

дівчаток

старші 18 років

Та б л и ц я 2
Інформація про чисельність дітей, залучених до всеукраїнських і міжнародних заходів позашкільними навчальними
закладами державної форми власності у 2015 р.

Джерело: складено авторами за даними МОН України.

Науково-дослідницький
Еколого-натуралістичний
Науково-технічний
Художньо-естетичний
Туристично-краєзнавчий
Усього

Напрями діяльності

Кількість проведених заходів
у т. ч.

Та б л и ц я 1
Інформація про кількість всеукраїнських і міжнародних заходів, проведених позашкільними навчальними закладами
державної форми власності у 2015 р.

ЕКОНОМІКА ОСВІТИ

107

108

1,78
130,00
662,77
122,34
647,02
292,84

961,00
130,00
680,00
122,00
305,39
449,37

970,00
130,00
646,00
122,00
205,11
422,29

1,26
345,00
662,77
122,34
647,00
346,46

674,10
345,00
679,80
122,34
305,39
431,39

680,80
345,00
645,75
122,34
205,12
403,74

57,61
123,00
39,10
19,68
0,00
52,50

288,05
123,00
39,10
19,68
0,00
110,11

288,05
123,00
39,10
19,68
0,00
110,11

290
147
38
38
38
551

усього

Джерело: складено авторами за даними МОН України.

Науково-дослідницький
Еколого-натуралістичний
Науково-технічний
Художньо-естетичний
Туристично-краєзнавчий
Усього

Напрями діяльності

111
49
17
17
17
211

чоловіків

38
33
45
45
45
38

%

у т. ч.

Кількість ставок працівників

179
98
21
21
21
340

жінок

62
67
55
55
55
62

%

Та б л и ц я 4
Інформація про кількість ставок працівників позашкільних навчальних закладів державної форми власності у 2015 р.

Джерело: складено авторами за даними МОН України.

Науково-дослідницький
Еколого-натуралістичний
Науково-технічний
Художньо-естетичний
Туристично-краєзнавчий
Середній показник

Напрями діяльності

Кошти, витрачені на 1 вихованця під час проведення 1 заходу
у т. ч.
кошти бюджету та інші кошти (грн)
кошти бюджету (грн)
інші кошти (грн)
з
них
з
них
з них
загальний
середній
середній
середній
на
на
на
на
на
на
показник
показник
показник
хлопчиків
дівчаток
хлопчиків
дівчаток
хлопчиків
дівчаток

Та б л и ц я 3
Інформація про кошти, витрачені на одного вихованця під час проведення одного Всеукраїнського або міжнародного
заходу, проведеного позашкільними навчальними закладами державної форми власності, у 2015 р.
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ЕКОНОМІКА ОСВІТИ
Найбільше всеукраїнських і міжнародних заходів проведено за бюджетні кошти (46 % від загального обсягу
коштів, передбачених на ці заходи) за
науково-дослідницьким напрямом, де
представлено однакову кількість хлопців (50 %) і дівчат (50 %), і це вихованці
вікової групи від 10-ти до 18-ти років.
За кошти, отримані з додаткових джерел (54 % від загального обсягу коштів,
передбачених на ці заходи) найбільше
проведено заходів за еколого-натуралістичним напрямом, де більше учасників-дівчат віком від 10-ти до 18-ти
років – 72 % від загальної кількості
вихованців цього напряму (хлопців –
лише 28 %), та художньо-естетичним –
також серед учасників переважна більшість дівчат віком від 10-ти до 18-ти
років – 70 % від загальної кількості
вихованців цього напряму (хлопців –
лише 30 %). Вихованці, старші 18-ти
років, не брали участь у заходах науково-дослідницького та туристично-краєзнавчого напряму.
Постає запитання: чому ж для вихованців деяких вікових груп не привабливі такі напрями? Ймовірно, причини лежать у невідповідності структури
послуг, які пропонуються дітям, їхнім
інтересам.
Аналіз видатків на проведення всеукраїнського або міжнародного заходу
в 2015 році за рахунок бюджетних та
інших коштів на одного вихованця показав незначну різницю у витратах на
хлопців та дівчат (витрати на хлопця
більше на 6 %, ніж на дівчину), якщо
брати середній показник за всіма напрямами діяльності. В середньому витрати, що фінансувалися на проведення
заходів із загального фонду бюджету, на
хлопця більші на 6,4 %, ніж на дівчину
(див. табл. 3).
Крім того, більше 90 % суми видатків, яка передбачалися на фінансування
Національного центру «Мала академія
наук», державних позашкільних нав
чальних закладів та заходів з позаш-
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кільної роботи, складає заробітна плата
працівників цих навчальних закладів.
Здійснено аналіз кількості ставок
працівників позашкільних навчальних
закладі (табл. 4), проведено ґендерний
аналіз усіх працівників навчальних
закладів за напрямами діяльності, у
тому числі за віком (табл. 5) і посадою
(табл. 6) та середньою заробітною платою (табл. 7).
За результатами аналізу зроблено
висновок, що у цих закладах (як і в цілому по галузі освіти) працює більшість
жінок – 62 %, а чоловіків – 38 %.
Віковий склад працівників позашкільних навчальних закладів свідчить
про те, що більшість із них перебувають
у віці до 50-ти років (69 %). Працівників
віком від 50-ти до 60-ти років – 17 % і
від 60-ти років і старші – 14 %.
Аналізуючи інформацію щодо працівників за посадою (табл.6), можна
зробити висновок, що лише 25 % жінок
є керівниками навчального закладу, а
75 % – чоловіки. Серед керівників гуртків та інших керівників структурних
підрозділів розподіл керівних посад
приблизно однаковий: 50 % – жінок і
50 % – чоловіків. У інших категоріях
персоналу, особливо обслуговуючого,
переважають жінки.
Аналіз зарплати працівників закладів (див. табл. 7) показав, що жінок
більше серед працівників закладів, і
приблизно однакова кількість і жінок, і
чоловіків серед керівників структурних
підрозділів, а заробітна плата вища у
чоловіків – працівників різних вікових
категорій. Середня заробітна плата жінок по цих навчальних закладах складає 83,8 % заробітної плати чоловіків.
При подальшому аналізі рівня заробітної плати жінок і чоловіків позашкільних навчальних закладів різних вікових груп виявлено цікавий факт ґендерно стереотипного характеру, який
полягає в тому, що у всіх вікових групах
середня заробітна плата жінок менша,
ніж середня заробітна плата чоловіків.
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усього

усього

290 111 38 179
147 49 33 98
38 17 45 21
38 17 45 21
38 17 45 21
551 211 38 340

62
67
55
55
55
62

%

33
8
3
2
3
49

усього

11
5
7
7
8
9

%

усього

53
17
5
5
2
82

18
12
13
13
5
15

%

усього

24
6
3
3
2
38

8
4
8
8
5
7

%

58
10
5
6
4
83

усього

20
7
14
14
11
15

%

26
10
7
6
3
52

9
7
17
17
8
9

%

29
29
6
6
7
77

10
20
16
16
18
14

%

15
16
3
3
2
39

5
11
8
8
5
7

%

23
23
2
2
4
54

8
16
5
5
11
10

%

13
9
2
2
7
33

4
6
5
5
18
6

%

16
19
2
3
4
44

6
13
7
7
11
8

%

290
147
38
38
38
551

Напрями діяльності

Науково-дослідницький
Еколого-натуралістичний
Науково-технічний
Художньо-естетичний
Туристично-краєзнавчий
Усього

1
1
1
0
0
3

0
1
1
0
0
1

0
0
0
0
1
1

0
0
0
%
3
0

1
0
0
1
3
5

0
0
0
1
8
1

3
2
1
1
0
7

1 5
1 0
3 4
3 4
0 1
1 14

2
0
11
11
3
3

9
0
2
1
3
15

3
0
4
4
8
3

%

1
0
2
2
0
5

0
0
5
5
0
1

%

5
0
1
1
0
7

%

2 21 7 80
0 15 10 24
3 1 3 4
3 1 3 4
0 6 16 4
1 44 8 116

%

28
16
11
11
11
21

%

0
5
3
4
0
12

0 5
3 4
9 5
9 5
0 5
2 24

%

2 82
3 28
13 5
13 6
13 7
4 128

%

%

28 77 27
19 68 46
14 8 22
14 9 22
18 8 21
23 170 31

%

чоло
віків

усього

%

жінок

усього

%

чоло
віків
усього
%

жінок
усього

%

чоло
віків
усього

%

жінок

чоло
віків
жінок

чоло
віків
жінок

чоло
віків
жінок

чоло
віків

жінок
усього

інші, в т. ч.
обслуговуючий
персонал

усього

керівник
гуртка

усього

методист

усього

завлабораторією

усього

заввідділом

усього

заступник
директора

усього

директор

Кількість працівників за посадою
у т. ч.:

усього

Джерело: складено авторами за даними МОН України.

усього

Та б л и ц я 6
Інформація про кількість усіх працівників позашкільних навчальних закладів державної форми власності за посадою у 2015 р.

Джерело: складено авторами за даними МОН України.

Науково-дослідницький
Еколого-натуралістичний
Науково-технічний
Художньо-естетичний
Туристично-краєзнавчий
Усього

%

усього

жінок
усього

чоло
віків
усього

Напрями діяльності
усього

у т. ч.

усього

Кількість працівників за віком
з них за віком :
до 30 років
від 30 до 40 років від 40 до 50 років від 50 до 60 років 60 років і старші
чоло
чоло
чоло
чоло
чоло
жінок
жінок
жінок
жінок
жінок
віків
віків
віків
віків
віків
усього
усього

110

усього

Та б л и ц я 5
Інформація про кількість усіх працівників позашкільних навчальних закладів державної форми власності за віком у 2015 р.
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2414,2
3376,4
5447,2
5447,2
2705,3
3486

Науково-дослідницький
Еколого-натуралістичний
Науково-технічний
Художньо-естетичний
Туристично-краєзнавчий
Середній показник

2883,2
3482,9
5505,4
5505,4
3399,7
3818

чоло
віків

2123,4
3269,9
5388,9
5388,9
2010,9
3198

жінок

2909,4
2207,6
4253,6
4253,6
3085,3
3114

2151,4
2680,7
923,3
923,3
1013,9
1692

2933,7
3699,3
4425,4
4425,4
2432,2
3373

2097,0
2403,3
3593,9
3593,9
1475,6
2392

2831,1
3533,1
2578,4
2578,4
2277,0
2805

2097,0
3878,4
3887,8
3887,8
1343,9
2802

2773,6
3857,6
5333,8
5333,8
6684,5
4662

2148,2
4156,5
7721,7
7721,7
3122,8
4287

2954,1
4117,1
5495,8
5495,8
3851,5
4105

2138,0
3230,4
5280,6
5280,6
3353,6
3501

Середня зарплата працівників (грн)
з них за віком:
до 30 років
від 30 до 40 років від 40 до 50 років від 50 до 60 років 60 років і старші
чоло
чоло
чоло
чоло
чоло
жінок
жінок
жінок
жінок
жінок
віків
віків
віків
віків
віків

Джерело: складено авторами за даними МОН України.

загальна
середня

Напрями діяльності

у т. ч.

Та б л и ц я 7
Інформація про середню зарплату працівників позашкільних навчальних закладів державної форми власності у 2015 р.
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Так, середня заробітна плата жінок до
30-ти років складає 55 %, від 30-ти до
40-а років – 70,9 %, від 40-а до 50-ти років – 99,8 %, від 50-ти до 60-ти років –
92 %, від 60-ти років і старші – 87,4 %
заробітної плати чоловіків.
За результатами ґендерного аналізу
розподілу дівчат і хлопців у державних
позашкільних навчальних закладах
можна зробити висновок, що існує низка проблем щодо ґендерної рівності серед вихованців позашкільних навчальних закладів:
–– основна проблема – у відсутності
ведення статистичної звітності щодо
навчання дітей та молоді у державних
позашкільних навчальних закладах як
органами Державної служби статистики,
так і Міністерством освіти і науки, що
унеможливлює прогнозування розвитку
навчальних закладів та здійснення вивчення актуальності тих чи інших гуртків
і їх відповідності потребам дітей різних
вікових груп;
–– учні загальноосвітніх навчальних
закладів не зовсім володіють інформацією про існування тих чи інших гуртків
та їх територіального розташування, а
також про їх пізнавальне значення;
–– на перший погляд, у закладах працює багато гуртків різних напрямів
діяльності, проте діти не всіх вікових
груп відвідують усі гуртки, а це свідчить
про відсутність належної популяризації
послуг, що надаються закладами позашкільної освіти;
–– не вивчається актуальність заходів з позашкільної освіти та діяльність
гуртків, їх відповідність потребам дітей
різних вікових груп;
–– деякі діти із сільської місцевості
взагалі не знають про існування різних
гуртків, тому що вони знаходяться у
містах. Можна припустити, що існує
прихована нерівність у доступі дітей до
позашкільної освіти, особливо із сільської місцевості;
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–– працівники позашкільних навчальних закладів отримують низьку зарплату,
а серед них переважають жінки;
–– узагалі не аналізується проблема
навчання у державних позашкільних
навчальних закладах хлопців і дівчат з
числа осіб з обмеженими можливостями.
Проте щоб довести або спростувати ці твердження, необхідно провести
окреме дослідження для вивчення потреби школярів різних вікових груп
(окремо дівчат і хлопців) у послугах, які
пропонує позашкільна освіта, що дало б
змогу вивчити та врахувати, які послуги
пропонуються закладами і які чинники
впливають на вибір дівчат і хлопців, а
також наскільки запропоновані гуртки
відповідають потребам дітей різних вікових груп.
Насамперед слід звернути увагу на
дітей, які займалися в позашкільних
навчальних закладах, але полишили заняття. У цьому аспекті показовою є вікова група хлопців та дівчат, які старші 18
років, оскільки в ній найвищий відсоток
відвідування, а також відтоку вихованців. Можна припустити, що цю вікову
групу хлопців та дівчат не влаштовують
наявні послуги або недостатньо ведеться інформаційна робота серед молоді.
На подолання ґендерних проблем,
виявлених під час пілотного аналізу,
розроблено низку рекомендацій стосовно запровадження статистичної та
адміністративної звітності, збору даних,
програмної діяльності, внесення змін до
документів, які використовуються у бюджетному процесі.
Так само аналіз програми дав змогу
сформулювати низку рекомендацій, які
стосуються різних аспектів, зокрема
щодо збору даних, здійснення моніторингу, пропозицій стосовно внесення
змін у бюджетну програму, а також удосконалення системи надання послуг та
розподілу бюджетних коштів.
По-перше, стосовно збору та аналізу
даних, доцільно:
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–– запровадити статистичну звітність щодо навчання хлопців і дівчат у
державних позашкільних навчальних
закладах та включити у форму звітності:
а) кількість дівчат і хлопців, які здобувають позашкільну освіту; б) кількість
дівчат і хлопців, які є переможцями
всеукраїнських та міжнародних заходів;
в) кількість жінок і чоловіків, які працюють у системі позашкільної освіти,
за напрямами діяльності.
–– вивчати діяльність тих чи інших
гуртків і їх відповідність потребам дівчат і хлопців, які відвідують заклади;
здійснювати регулярно аналіз інформації щодо відвідання гуртків хлопчиками та дівчатами з міста та із сільської
місцевості; аналізувати розподіл жінок
і чоловіків серед працівників закладів,
щоб з’ясувати, чому серед керівних
працівників мало жінок; переглядати
зарплати працівників закладів за статтю
та за різними напрямами діяльності.
По-друге, стосовно надання послуг:
–– здійснити опитування в загальноосвітніх і позашкільних навчальних
закладах щодо відвідування гуртків
дівчатами і хлопцями за різними напрямами діяльності;
–– забезпечити можливість рівного
доступу до позашкільної освіти дівчат
і хлопців як у містах, так і в сільській
місцевості, тим самим урівнявши їхні
шанси на відвідування гуртків за всіма
напрямами діяльності позашкільних
навчальних закладів.
По-третє, стосовно програми «Забезпечення діяльності Національного
центру «Мала академія наук України», надання позашкільної освіти державними
позашкільними навчальними закладами,
заходи з позашкільної освіти» доцільно:
–– популяризувати послуги, що надаються державними позашкільними
навчальними закладами, та здобутки
обдарованої учнівської молоді серед дівчат та хлопців;
–– забезпечити рівність у наданні послуг закладами як дівчатам, так і хлопцям;
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–– здійснити заходи щодо забезпечення рівного доступу до отримання
позашкільних освітніх послуг хлопцями
та дівчатами як з міста, так і з сільської
місцевості;
–– забезпечити розвиток державних
позашкільних навчальних закладів та
заохочувати дівчат і хлопців відвідува
ти гуртки за всіма напрямами їх діяль
ності [11].
Рекомендовано включити такі показники результату: кількість вихованців позашкільних навчальних закладів
за напрямами діяльності гуртків, з них
дівчат; кількість дівчат та хлопців, які є
переможцями всеукраїнських та міжнародних заходів; обсяг видатків за напрямами діяльності гуртків.
Насамкінець зазначимо, що ґендерний бюджетний аналіз, закладений в
основі ҐОБ, створює передумови для
впровадження принципу рівних прав
та можливостей жінок і чоловіків у всіх
сферах життєдіяльності та забезпечує
сталий розвиток суспільства. Важливо
зазначити, що ґендерний бюджетний
аналіз передбачає не лише сегрегацію
за статтю, але й враховує інші соціальні категорії, такі як вік, соціально-економічне становище, місце проживання,
освітній рівень та ін., за умови, що це є
доцільним, а необхідні дані наявні.
Враховуючи все вищевикладене,
констатуємо, що основними завданнями ҐОБ є: посилення підзвітності уряду
у питаннях ґендерної рівності, потреб
різних груп жінок і чоловіків, розширення їх можливостей; підвищення
ефективності використання бюджетних
коштів через конкретну адресацію тим,
хто їх найбільше потребує і кому вони
принесуть реальну користь; сприяння
прозорості бюджету і зменшення корупції. Тобто, в центрі уваги ҐОБ – реальні
потреби та інтереси жінок і чоловіків,
які, зі свого боку, мають бути рівною
мірою враховані у процесі формування
державного і місцевих бюджетів.
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S. DANYLENKO, K. LUBYNETS, H. TERESHCHENKO, O. CHERNYUK

WAYS OF IMPLEMENTATION OF GENDER-ORGANIZED
BUDGETING IN UKRAINE

Summary. The article deals with the issues of introduction of gender-oriented
budgeting in Ukraine. It is noted that gender budget analysis involves not only gender
segregation, but also takes into account other social categories such as age, social
and economic status, place of residence, educational level, etc., provided that it is

114

“Освітня аналітика України” • 2018 • № 1 (2)

ЕКОНОМІКА ОСВІТИ

expedient and the necessary data available. The article analyses the program «En
suring the activity of the National Center» Small Academy of Sciences of Ukraine
«providing extracurricular education by state out-of-school educational institutions,
measures for out-of-school education». The analysis showed that there is not enough
monitoring and analysis of attending clubs by pupils of out-of-school educational institutions and their promotion among school-age children. It is concluded that services are offered by institutions and affect the choice of girls and boys, as well as how
the proposed groups meet the needs of children of different age groups. A number of
recommendations for the implementation of statistical and administrative reporting, data collection, program activities, and amendments to documents used in the
budget process have been developed to overcome the gender problems identified
during the analysis. The analysis of the program has made it possible to formulate a
series of recommendations that relate to various aspects. In particular, regarding
data collection, monitoring, proposals for amending the budget program, as well as
improving the services provision system and budget funds distribution. The main
tasks of gender-based budgeting are: increasing government accountability in issues
of gender equality, needs of different groups of women and men, expanding their capabilities; increasing the efficiency of using budget funds through specific addressing
to those who need them most and who they will bring in real benefits; promoting
budget transparency and reducing corruption. That is, the real needs and interests of
women and men, which, in turn, should be equally taken into account in the process
of formation of state and local budgets, are at the center of attention.
Keywords: education, budgeting, gender, gender-oriented budgeting, out-ofschool education.
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УДК 378.014.242

М. ВЕРБОВИЙ

АКАДЕМІЧНА МІГРАЦІЯ ТА СТРАТЕГІЧНІ ДОМІНАНТИ
ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Анотація. Здійснено аналіз феномена академічної міграції в Україні та
країнах ЄC. Окреслено тенденції, чинники та інститути, що визначають напрями й інтенсивність освітньої міграції. Визначені основні чинники інсти
туціонального поля управління процесами освітньої міграції в європейських
країнах. Сформульовано стратегічні домінанти освітнього менеджменту у
царині академічної міграції в Україні в площині збереження і розвитку інтелектуального капіталу та забезпечення конкурентних позицій на міжнародному ринку освітніх послуг.
Ключові слова: академічна міграція, академічна мобільність, міжнародний ринок освітніх послуг, інституціональне поле, стратегічне регулювання.
Літ. 10.
JEL classification: I21, I23, I28.
На початку XXI століття феномен міграції став одним із домінантних чинників усіх глобальних змін. Масштаби
та геоекономічні наслідки міграційних
процесів є серйозними викликами для
Європи в цілому та Європейського Союзу зокрема. Аналіз цих викликів сучасній
європейській спільноті кваліфікується
як одна з суттєвих загроз, що несе серйозні ризики європейським цінностям.
Гострим є питання зовнішньої міграції і
для України, що все більше набуває ознак істотного виклику для національної безпеки. Масштаби цього феномена
такі, що справляють різносторонні суттєві впливи на демографію, економіку
та соціум. Оцінки його величин суттєво
відрізняються, часом в рази, що пов’язано як з різністю методик обрахунку,
так і зі складністю фіксації феномену міграції, різні форми прояву якого важко
піддаються традиційним статистичним
методам.
Вагомий вплив міграції на економічний та соціальний розвиток, збільшен-

© Вербовий М., 2018

116

ня її обсягів та інтенсивності в Україні
обумовлює важливість дослідження
міграційних процесів. Українськими
дослідниками, починаючи з другої половини 90-х років, вже зроблено значні
кроки у сфері аналізу зовнішніх міграційних процесів. Важливий аналітичний та емпіричний матеріал щодо різних складових міграційних процесів,
їх змісту й наслідків, вирішення пов’язаних з ними проблем містять роботи
О. А. Малиновської, І. Г. Маркова, Е. М. Лібанової, С. І. Пирожкова, А. В. Позняка,
І. М. Прибиткової, В. П. Трощинського,
О. У. Хомри, С. Б. Чеховича, М. О. Шульги
тощо [1–5].
Водночас невирішеною залишається
проблема формування дієвої стратегії
міграційної політики в Україні з урахуванням особливостей, передумов, факторів та форм міграції. В умовах, коли
все вагоміше про себе заявляє феномен
міграноміки, все очевиднішим стає потреба стратегічного планування. Як
стверджує відомий дослідник міграцій“Освітня аналітика України” • 2018 • № 1 (2)

МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР
ного капіталу А. Гайдуцький, втрати
Україною людського капіталу набувають щораз загрозливіших масштабів.
Соціологічні опитування вказують на
те, що у найближчу перспективу міграція українців за кордон може прискоритися. Згідно з опублікованими наприкінці 2017 року даними досліджень групи «Рейтинг», понад третина українців
(35 %) мають намір назавжди залишити
Батьківщину [6].
Варто зазначити, що на приватному і
неправовому рівні проблема «освоєння
Європи українцями» успішно розв’язана. Ситуація, описана у соціологічному опитуванні українських заробітчан
в Італії «Соціальне обличчя новітньої
української трудової міграції», і зроблені його авторами висновки, навіть, незважаючи на достатньо вузький спектр
висвітлення проблеми (головна причина якого пов’язана з відомою україн
ською проблемою – браком коштів),
видається цілком репрезентативною з
наукового погляду [5].
Наразі ж, можна стверджувати лиш
те, що за роки державної незалежності
місце і роль України у зміненій архітектурі геополітичного простору досі залишається недостатньо усвідомленим, а,
значить, і не цілком визначеним. Аналіз усіх рівнів, що визначають характер
об’єктивних і суб’єктивних причин феномену академічної міграції, виходить
за межі даної статті і тому ми обмежимося тільки схематичним означенням
деяких, з нашого погляду, ключових моментів проблеми.
Якщо розглядати ситуацію, яка виникла в Європі, під кутом зору, що значно більшою мірою відповідає практиці
сьогодення, аніж офіційні соціометрія
і статистичні дані, то вартувало б звернути увагу на наступне. Як засвідчують
численні західні експерти, до середини
нинішнього століття, середній вік мешканців Європи досягне майже 60 років.
Демографічний спад у розвинутих краї
нах досяг катастрофічних масштабів.
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Це падіння веде до того, що за рік населення європейських країн, у середньому, зменшується на 1 % (тобто, на 30 %
протягом життя однієї генерації). Щодо
середнього віку (віку активної виробничої діяльності і природної репродукції
людини), то він отримав тенденцію до
зростання. І цей процес іде з прискоренням та все більш стрімко, скорочуючи
кількість працюючих на виробництві.
Крім того, соціальні програми з підтримки безробітних, хворих, пенсіонерів і студентів стали надто важким тягарем для європейських держав [7, с. 88].
Так, у Німеччині кількість «соціальників» зросла з 1 % у 1963 році до 5 %
у 2013 році. Якщо 40 років тому державні витрати на соціальну допомогу
складали у нинішньому обчисленні, в
цілому 0,584 млрд євро, то у 2012 році
дана цифра зросла до 2,757 млрд євро
[7, с. 89].
До середини XXI століття середній
вік мешканців Європи досягне майже
шістдесят років. Протягом відомої нам
історії ніхто і ніколи не жив у таких суспільствах, де переважна більшість населення була настільки немолодого віку
щодо збереження здатності до активної
виробничої діяльності та природної репродукції.
Ситуація, яка виникла, дає змогу прогнозувати, що коли застосувати заходи
щодо посилення міграційного режиму,
до чого закликають радикально-націоналістичні політики в Європі, то уже у
видимій перспективі Європа перетвориться в оточений по периметру країнами, що розвиваються, мис євразійського
материка, заселений літніми людьми,
середній вік яких відповідатиме історично сформованій оптимальній нормі.
Тобто, шістдесяти рокам.
На думку авторитетного дослідницького центру Федерального університету
Ріо-де-Жанейро (IFRJ), в Європі існують
дві засадничі проблеми. Перша – це скорочення кількості населення. Інститут
констатує, що між 2006 і 2011 pp. кіль-
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кість активного населення в ЄС зменшилася з 331 до 243 млн осіб. За той самий
час кількість активного населення Великого Китаю і Південної Азії відчутно
зросла, а у північноамериканській групі
ця кількість виросла з 269 до 355 млн
осіб. Друга проблема пов’язана з технічним прогресом і накопиченням капіталу.
Відповідно до сценарію, Північна Америка «продовжує всмоктувати значну
частку світових накопичень», а європейський капітал залежить від «накопичень
і внутрішніх інвестицій». Північна Америка залишиться «центром інноваційної
діяльності», мовиться у доповіді, навіть
якщо Європа досягне зростання продуктивності і скоротить відставання від лідерів. Що може вдіяти Європа? Згідно із
висновками IFRJ, якщо усе піде як тепер,
«сутінки Європи неминучі, а Євросоюз
стає економічною силою другого ґатунку». Але у більш сприятливому другому
сценарії IFRI передбачає створення зони
інтегрованого розвитку, у яку входять
Європа, пострадянські держави і південне узбережжя Середземного моря (арабські країни). Мається на увазі запуск у
згаданих регіонах за межами ЄС масштабної програми технічного співробітництва, що сприяє утворенню місцевих наукових і технічних еліт і прив’язуванню
їх до країни проживання [7, с. 91–92].
У цивілізованих державах успішно
працюють стратегії відбору та утримання іноземних мігрантів, що передбачають низку програм їх залучення за
рівнями кваліфікації, видами зайнятості, секторами економіки та рівнем їхнього соціального статусу. Інституційно цей процес забезпечують відповідні
міністерства, рекрутингові компанії й
консалтингові організації. Природно,
що найпотужнішою державою у цьому
контексті є США, що маючи лише 4 %
населення та 6 % площі планети, країна залучила понад 20 % усіх мігрантів
у світі. Незважаючи на те, що іммігранти становлять тільки 14 % населення
США, вони створюють майже 30 % усіх
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нових підприємств у країні. Власне мігранти допомогли США стати лідером у
цифровій економіці, де не менш як 10 %
персоналу це іноземці, ще 40–50 % –
представники різних діаспор. Завдяки
міграційному інтелектуальному капіталу США змогли обігнати технологічного
лідера ХХ ст. Японію [5].
Вдосконалення управління міграціями вимагає детальної наукової розробки
теоретико-методологічних та практичних аспектів проблеми, вироблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо
формування стратегії міграційної політики, механізмів її реалізації. Найбільш
продуктивною, на наш погляд, інструментальною базою такого осмислення є
економічна доктрина неоінституціоналізму, що містить міждисциплінарні підходи та синергетичний потенціал, властивий усім відомим концепціям зовнішньої міграції [6]. Особливе місце у цьому
контексті посідає проблема академічної
міграції та формування стратегічних засад державної політики у цій сфері.
Феномен академічної міграції є
об’єктом дослідження цілої низки сучасних українських фахівців. Так, дискурс академічної міграції перебуває у
центрі уваги аналітиків центру CEDOS,
які окреслюють її як академічну мобільність, що є невід’ємною та позитивною
складовою наукової спільноти та, водночас, як інтелектуальну міграцію, що
є негативним фактором для української
науки та освіти [7]. Фахівці центру наводять приклади успішної стратегії у цій
царині у європейських країнах, зокрема
стверджують, що дослідження успішності дослідників в їхніх університетах
показало позитивний вплив академічної мобільності в Нідерландах. В цілому,
як зазначають аналітики, в Європі 43 %
наукових дослідників-біологів працюють в країні, яка не є їх батьківщиною.
Разом із тим, як стверджується у аналітичному дослідженні, хоча ЄС і є одним
з найбільш сприятливих середовищ
для внутрішньої мобільності вчених,
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МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР
її масштаби не є значними, на відміну
від студентської мобільності, що є набагато інтенсивнішою. Власне цим пояснюється той факт, що у європейській
та північноамериканській статистиках
великий масив даних про іноземних
студентів, але при цьому деякі країни
взагалі не подають відомостей стосовно
іноземних вчених чи викладачів.
Аналітики CEDOS трактують поняття академічної мобільності та міграції
як складову феномена «відтоку мізків»,
який вперше обґрунтувало Британське
королівське товариство, щоб описати
відтік науковців до США та Канади у
1950–60-х рр. [8]. Водночас, сучасні експерти виокремлюють такі дефініції, як
«обмін мізками» (brain exchange), «відтік
мізків» (brain drain), «розтрата мізків»
(brain waste), «приріст мізків» (brain gain).
Відповідно, останнє з цих понять позначає приплив у країну високоосвічених
та висококваліфікованих мігрантів (класичним прикладом «brain gain» є США).
Згідно із цією термінологією «розтрата мізків» – це неможливість реалізації високоосвічених осіб на ринку
праці. Це може відбуватися внаслідок
браку робочих місць, що потребують
високої кваліфікації, а також внаслідок
неможливості знайти роботу, яка відповідала б освітньому і кваліфікаційному рівню мігрантів після переїзду.
«Обмін мізками» позначає двосторонній обмін між країнами, коли відсутнє
суттєве викривлення міграції в одну
сторону [8].
Як правило, виїзд науковців та викладачів до країн-реципієнтів вважався негативним явищем, звідси і негативні тлумачення феномену «відтоку
мізків». На противагу цьому, країни з
браком кваліфікованих професіоналів,
зокрема в академічній сфері, були зацікавлені в припливі нових кадрів. Саме
через це створювались численні дослідницькі програми та здійснювалися
інвестиції, які приваблювали вчених з
інших країн [8].
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Сучасні економічні доктрини ендогенного зростання трактують людський капітал разом із новими інноваційними технологіями як засадничі
чинники стабільного довгострокового
зростання. Формування людського капіталу, як справедливо зазначають аналітики CEDOS, відбувається за рахунок
трьох основних факторів: доступна робоча сила, кваліфікація робочої сили та
якість освітніх інститутів. Ринок праці
має пряму кореляцію із стабільністю
високих інвестицій в освітні установи,
із формуванням практик безперервного пожиттєвого навчання (life-long
learning). Як відомо, інтелектуальний
капітал є неодмінною умовою довгострокового економічного зростання. У
дослідженні «Академічна міграція» наголошується на нагальній потребі формування інструментарію та механізмів
співпраці та трансферу технологій між
освітніми і дослідницькими установами
й бізнесом та безпосереднє залучення
науковців в економічну систему [8].
Академічна міграція має згубний
вплив на фіскальну систему країни,
оскільки освіта складає чималу частину бюджетних витрат з розрахунком на
майбутнє відшкодування цих витрат
громадянином, який буде працювати на
благо економіки країни. Вона наносить
вагомі збитки для бюджету країни, що
витрачаються для підготовки інтелектуального капіталу для іншої країни.
Низка дослідників виокремлюють
деякі позитивні наслідки академічної
міграції. Зокрема, грошові перекази з-за
кордону, повернення мігрантів з додатковими навиками, набутими закордоном, налагодження академічних та бізнесових мереж. Тим не менше, суспільні
втрати від міграції, а насамперед міграції науковців та інших висококваліфікованих осіб, значно перевищують згадані
позитиви [5; 6].
В другій половині 2011 року за фінансової підтримки Світового банку
проведено масштабне соціологічного
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дослідження, яке мало завданням з’ясувати характер інтелектуальної міграції
з України («відтік» чи «притік» мізків).
Його результати промовисті: 42,8 % ук
раїнських мігрантів закордоном мали
закінчену вищу освіту, 1,4 % мали ступені кандидата наук, 0,3 % мали ступінь
доктора наук [5; 6]. Загалом результати демонструють, що майже половина
українських мігрантів працюють на
роботах, для яких вони є некваліфікованими, що частково підтверджує феномен «відтоку мізків» у більш широкій,
соціальній перспективі. Відповідно до
дослідження,
середньостатистичний
мігрант – це одружений чоловік віком
до 40 років з рівнем освіти середнім
чи вище середнього для даної країни.
Українська трудова міграція у 1990-х –
на початку 2000-х років складалася переважно з людей фізичної праці, а не
кваліфікованих професіоналів чи науковців [8].
Як випливає із аналітичного дослідження CEDOS, хоч частка науковців в
загальних потоках міграції з України є
відносно незначною, все-таки кількість
наших науковців зменшилась критично: впродовж 1990–2012 років майже
вчетверо (з 313 079 осіб до 82 032 осіб).
Варто зауважити, що в Україні не ведеться повна статистика виїзду вчених
закордон і ця критична статистика вказує на не лише академічну міграцію, але
й на фактор перекваліфікації вчених [8].
В ЄС активно дискутується концеп
ція циркулюючої міграції (circular mi
gration), яка передбачає, з одного боку,
наявність часового обмеження перебування та праці іммігрантів у цих країнах, а з іншого – багаторазовість перебування. Її вирізняє, насамперед, тимчасовий характер і неодмінне повернення
на батьківщину. При цьому «повернення» не є механічним наслідком «виїзду»,
а усвідомленим і конструктивним вибором мігранта: здобувши, крім економічного потенціалу, певний професійний та
особистий досвід, мігрант реально спро-
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можний працювати не лише для себе,
а й для розвитку власної країни [5; 8].
Спробу інституціоналізувати механізм циркулюючої міграції вперше спостерігаємо в Повідомленні Єврокомісії
від 16 травня 2007 (СОМ 248). Таке рішення викликане реальними проблемами внаслідок посилення міграційного тиску щодо країн ЄС та спрямований
передусім на запобігання нелегальній
міграції. Принцип інституціоналізованої
мобільності дозволяє країнам-членам
Євросоюзу ефективніше забезпечувати
потреби ринку праці, узгоджуючи між
собою «попит і пропозицію» та певні типології робочої сили. «Третім» країнам,
до яких зараховують прикордонні та
близько розташовані країни Східної та
Південної Європи не-члени ЄС, а також
країни Південного Середземномор’я, гарантується режим економічного сприяння, наприклад, через моделі регіонального розвитку та децентралізованого
співробітництва; крім того, запровадження механізму циркулюючої міграції
має запобігати негативним наслідкам
так званого «відтоку мізків», власне
еміграції високопрофесійних фахівців і
кваліфікованої робочої сили. При цьому
сторони беруть на себе ряд зобов’язань:
країни ЄС повинні гарантувати доступ
до ринку праці, власне, забезпечити мобільність громадянам «третіх» країн, зокрема, через установлення привілейованих імміграційних квот; країни-донори
забезпечують реадмісію своїх громадян
по закінченні терміну праці за кордоном,
а також зобов’язуються ретельно контролювати свої кордони та протидіяти
нелегальній міграції [7, с. 211–238; 10].
Крім «рамкових» рекомендацій Єврокомісії, наразі не існує жодного юридичного документа, який на загальноєвропейському рівні конкретизував би механізм циркулюючої міграції. Сьогодні
такі документи можливі лише на рівні
окремих держав-членів, оскільки ринок
праці залишається прерогативою національних законодавств. Крім того, ти“Освітня аналітика України” • 2018 • № 1 (2)
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пологія імміграції в кожній із європейських країн має свої особливості, що, по
суті, унеможливлює уніфікований підхід до цієї проблематики. Існують певні
ринкові ніші, де механізм циркулюючої
міграції давно й масово застосовується
безвідносно до рекомендацій Єврокомісії. У розвинених європейських країнах
існує особливий попит на інженерів,
програмістів, дослідників у галузі природничих і точних наук тощо. Як відомо,
в 2011 році Євросоюз запровадив Синю
картку, аналог американської Зеленої
картки; інакше кажучи, єдиний дозвіл
на проживання й працю для висококваліфікованих іммігрантів [7, с. 118–133].
Синя картка дає право на: пристойну платню – не менш як три мінімальні
зарплати в країні, що приймає; на соціальне забезпечення; на возз’єднання
з родиною. Для отримання документа
потрібні диплом про вищу освіту, щонайменше трирічний стаж роботи за
фахом, заява від роботодавця з країни
Євросоюзу та довідка про відсутність
судимостей. При цьому кожна країна ЄС
встановлюватиме свої щорічні квоти на
в’їзд іноземних фахівців, залежно від потреб ринку праці, та гарантуватиме першочергове працевлаштування громадянам Євросоюзу, у тому числі серед нових його членів. Започаткування Синьої
картки – це перший реальний випадок
використання механізму циркулярної
міграції в імміграційному законодавстві
Євросоюзу.
Циркулюючу міграцію варто розглядати не як абстрактний принцип, а як дієвий механізм для децентралізованого
співробітництва. Однин із прикладів –
проект BrainNetWorking (2007–2010),
адресований молодим дипломованим
фахівцям з України, Молдови та Росії.
Вони мали змогу пройти стажування на
підприємствах Італії та Іспанії, аби потім заснувати власний бізнес у країнах
походження [7, с. 118–133].
Інтеграція академічних мігрантів у
країні нового перебування та їхня ре“Освітня аналітика України” • 2018 • № 1 (2)

інтеграція після повернення на батьківщину – це складна й багаторівнева
проблематика, що потребує ретельного
вивчення, особливо в контексті нового
явища циркулюючої міграції. В інакшому випадку «подвійна» присутність мігрантів (у країні походження й у країні
перебування), яку обстоюють прихильники циркулюючої міграції, ризикує
обернутися для численної групи людей
відсутністю й вилученістю з будь-якого
контексту.
Таким чином, концепція циркулюючої міграції містить деякі важливі
відповіді на сучасні виклики. З одного
боку, задоволені потреби ринку праці
країн-реципієнтів та знижений тиск на
соціальну сферу, тому що дозволяє виводити з тіні роботу та життя мігрантів [7, с. 239]. З іншого боку, країни походження мігрантів не потерпають від
«відтоку мізків» та отримують приплив
фінансових (прямі перекази заробітків
трудових мігрантів) і кадрових інвестицій (навики та кваліфікація мігрантів,
котрі повертаються). Тісні зв’язки мігрантів зі своєю Батьківщиною значно
полегшують процес реінтеграції після
повернення і скорочують час перебування за кордоном, тому що емігранти
швидше знаходять можливості для облаштування свого життя на Батьківщині. Слід застосувати комплексний підхід
до врегулювання всіх аспектів міграції.
Соціальне забезпечення, медичне обслуговування та транскордонний перерахунок пенсій має бути невід’ємною
частиною цієї політики [7, с. 211–238].
Показовим для академічної міграції є статистика українських науковців
у Німеччині. Власне за період 2005–
2011 рр. кількість наукового і художнього персоналу з України у ФРН поступово
зросла в 1,76 раза. У 2005 р. майже половина всього наукового персоналу в ФРН
працювала в галузі математики та власне науки. До 2011 р. їх кількість зросла,
проте частка відносно інших груп зменшилась. Найбільш динамічно зростав
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науковий персонал в галузях філологічних та культурологічних студій (в 2,5
рази) та в галузі інженерії (в 2,1 рази)
[9]. Завдяки сформованій базі даних публікацій радянських вчених до і після
розпаду СРСР (дані Thomson Reuters ISI
Web of Science), відома дослідниця академічної міграції Іна Гангулі виявила
певні відмінності між вченими, які емігрували, та тими, що залишилися. Найчастіше емігрують молодші за віком та
найкращі. Статистично, після еміграції
вчені збільшують кількість своїх публікацій на рік (що є основним виразником
академічної активності) [10].
Ситуація із вірогідною статистикою
про українських студентів закордоном,
на жаль, як і з даними по науковцях
вимагає створення комплексного інструментарію та державного підходу.
Прикладом, що вселяє надію, є нові підходи до статистики академічної міграції, що започатковує Інститут освітньої
аналітики, який активно використовує досвід й недержавних дослідницьких центрів. Зокрема, цінним є досвід
Центру дослідження суспільства, який
контактує із міністерствами, статистичними відомствами та різноманітними
асоціаціями університетів тих країн,
куди, найвірогідніше могли виїжджати
українські абітурієнти, з метою отримати достовірні дані про кількість українських студентів, що обрали навчання
закордоном [10].
До десятки лідерів за підсумками
2013–2015 років входять Польща, Німеччина, Росія, Чехія, Італія, США, Іспанія, Франція, Канада та Австрія. Однак,
впродовж останніх восьми років українці неодноразово змінювали свої пріоритети. Одні країни поступово втрачають
прихильність наших абітурієнтів (США,
Молдова та Швеція), інші з перемінним успіхом тримають число громадян
України серед своїх студентів на приблизно однаковому рівні (Німеччина,
Росія, Франція, Угорщина та Болгарія).
Проте більшість країн тішиться постій-
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ним збільшенням кількості українців у
своїх університетах (Польща, Чехія, Італія, Іспанія, Канада, Австрія, Великобританія, Австралія, Швейцарія та ін.) [9].
Польща є єдиною країною, де україн
ські громадяни складають найчисельнішу групу середу усіх іноземних студентів – 37 %. Протягом останніх років
польські університети неабияк активізували свою роботу на українському
освітньому ринку. Демографічна криза
та відтік власної молоді за кордон спонукає шукати абітурієнтів в Україні, де
географічна, мовна та культурна близькість лише сприяють цьому. За результатами минулого навчального року Польща вийшла на перше місце серед країн,
які обирали українці у пошуках кращої
вищої освіти. Різноманіття стипендіальних програм, право безкоштовного навчання людям із польським корінням,
лояльні умови вступу (визнання атестату) та прийнятні ціни вже декілька років схиляли українців на користь польських вишів. Минулорічний стрибок від
6321 до 9620 студентів-українців був
забезпечений у першу чергу широкою
рекламною кампанією, яка ще більше
захопила Центр та Схід України і була
націлена одразу на випускників шкіл, а
не лише на майбутніх магістрів [9].
Одним з основних чинників, який зазвичай приваблює іноземних студентів,
є відсутність плати за навчання у державних вишах або ж її порівняно низький рівень. До країн, які пропонують
саме такі умови, належать Німеччина,
Чехія та частково Франція. До недавнього часу такі ж правила діяли і у Швеції,
однак з 2011 році для іноземців з-за меж
ЄС була запроваджена плата за навчання і кількість іноземних студентів скоротилась на 28 % [9].
Можливість безкоштовного навчання на німецькомовних програмах протягом довгого часу дозволяла університетам Німеччини зберігати пальму першості серед українських абітурієнтів.
Німецькі виші ще від 2005 року набули
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право збирати плату за навчання, однак на такий непопулярний крок пішли
лише у деяких федеральних землях. Разом із тим, більшість ВНЗ на бакалаврських програмах обмежується невеличкими зборами, куди може потрапити,
наприклад, плата за місячних проїзний.
Українським абітурієнтам доступно чимало стипендій, серед яких є програми
й від приватних вишів. Загалом, за статистикою іноземні студенти у Німеччині найчастіше обирають економіку, машинобудування, інформатику та електротехніку [9].
Французьке та німецьке правові поля
визначають однакові права на вищу освіту для власних громадян та іноземців у
вищих школах (école normale), натомість
в університетах студенти платять лише
адміністративні збори. Абсолютна більшість студентів-українців навчається на
франкомовних програмах, а для вступу
українські абітурієнти повинні володіти
французькою (рівень В2) та подати завірений атестат. Дві третини усіх студентів-українців у Франції вивчають економіку, природничі та технічні науки, а
також філологію [9].
Характерно, що чеські університети стають щораз популярнішими серед
українських абітурієнтів, які володіють
чеською мовою, адже навчальні програми цією мовою є безкоштовними для
іноземців у 26 університетах Чехії. За
статистикою, більше двох третин студентів-українців навчаються саме у цих
університетах [9]. Студенти приватних
та публічних університетів можуть подавитись на одну з декількох стипендій
для іноземців. Майже усі студенти-українці користуються такою можливістю,
адже за статистикою 2016 року лише 46
осіб (загалом було 1782 студенти) самостійно оплачували своє навчання [9].
Найбільшою популярністю серед загалу іноземних студентів користуються
економічні, фізико-математичні та медичні науки, на яких навчається майже
половина усіх громадян інших країн.
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Факторами, які притягують науковців-мігрантів, за висновками аналітиків
центру CEDOS, є:
•• наукова досконалість і престижність;
•• рівень витрат на наукові дослідження;
•• доступність професійного обладнання;
•• відкриті вакансії та прозорий відбір персоналу;
•• можливості публікацій;
•• вища оплата праці;
•• доступ до наукових мереж;
•• можливість працювати з топовими
науковцями чи міжнародними командами [9].
Стратегія в галузі академічної міграції повинна враховувати той колосальний інтелектуальний ресурс українців
закордоном, що у найкоротші терміни
та з невеликими фінансовими витрата
ми дозволила б запровадити нову мігра
ційну політику, спрямовану на повернення її емігрантів та їхніх коштів [6].
Висновки. В умовах несприятливих тенденцій демографічного розвитку України, які спричинюють дефіцит робочої сили, а також враховуючи
зростання конкуренції за інтелектуальні ресурси на європейському та світовому ринку праці, стратегічна політика в
галузі академічної міграції має розвиватися за такими основними напрямами:
•• створення умов для скорочення
академічної міграції і повернення мігрантів на батьківщину шляхом максимального використання результатів академічної міграції в інтересах розвитку;
•• у сфері професійної підготовки надзвичайно важливим є тісний взаємозв’язок між ринками освіти і праці. Це вимагає володіння інформацією про зміни
попиту на професійні навички для оперативного реагування системи освіти
та професійного навчання на структурні
зміни в економіці й суспільстві.
Успіх ініціатив у цих сферах визначається кореляцією із завданнями еко-
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номічної та соціальної політики. Забезпечення затребуваності підготовлених
системою професійної освіти і навчання
фахівців на ринку праці вимагає вирішення низки завдань:
•• створення структур, відповідальних за стратегічне прогнозування освітньо-кваліфікаційних потреб ринку
праці як на національному, так і на ре
гіональних рівнях;
•• визначення потреб у кваліфікаціях
не лише на національному, а й на регіональному та місцевому рівнях і навіть
на рівні підприємств;
•• залучення роботодавців до процесу
підготовки кадрів різного освітньо-кваліфікаційного рівня на всіх стадіях процесу: планування обсягів і напрямів підготовки, створення навчальних програм,
працевлаштування по закінченні навчання, перепідготовка та підвищення
кваліфікації;
•• Кабінету Міністрів України, Міні
стерству освіти і науки України, Державній службі статистики України із
залученням науковців, експертів та роботодавців варто забезпечити розробку
ефективних методик стратегічного прогнозування освітньо-кваліфікаційних
потреб ринку праці. Міністерству фінансів України забезпечити фінансування
цих розробок на конкурсній основі;
•• Міністерству освіти і науки Украї
ни запровадити у вищих та професійно-технічних навчальних закладах
обов’язкову практику збору інформації
про працевлаштування своїх випускників з подальшою її передачею до
Державної служби статистики України, Інституту освітньої аналітики та
до відповідного органу, до компетенції
якого належатиме прогнозування освітньо-кваліфікаційних потреб ринку
праці. Це допоможе у створенні обґрунтованих прогнозів у потребі фахівців.
Крім того, оприлюднення таких даних
допоможе абітурієнтам у виборі спеціальності та навчального закладу, конкурентоспроможності ВНЗ, у тому числі

124

за рахунок створення вертикально інтегрованих науково-освітніх консорціумів
з установами НАН України.
Стратегічна домінанта запровадження моніторингу процесів освітньої міграції в Україні передбачає:
– проведення спеціального обстеження ВНЗ (один раз на 3–5 років) з
питань міжнародного та міжрегіонального співробітництва, академічної мобільності;
– використання даних статистичних
служб європейських країн, ЮНЕСКО про
навчання українських студентів у європейських та світових закладах вищої
освіти.
Серед стратегічних завдань освітнього менеджменту одним із головних
є створити інституціональне поле, що
сприяло б тому аби студенти, які навчаються за кордоном, а також українські
та зарубіжні студенти, які навчаються
в Україні, здійснювали тут свою трудову діяльність. Вирішення зазначеної
проблеми лежить в площині реалізації
концептуальної парадигми економіки
знань, за якою університет має формувати системну науково-освітню підготовку спеціаліста, генеруючи нові якісні характеристики майбутніх фахівців.
Необхідно активізувати механізми вирішення цих проблем не тільки у системі національної освіти, але й у сфері
зайнятості та ринку праці, інноваційного розвитку промисловості та бізнесу.
У результаті впровадження мотиваційних програм і проектів Україна зможе
регулювати та контролювати так званий
відплив мізків (brain drain), перетворювати його на циркуляцію мізків (brain
circulation) і максимально використовувати знання діаспори (brain gain).
До стратегії освітньо-наукового менеджменту, як вказують аналітичні дослідження міжнародної практики, варто
віднести й домінанту формування можливих позитивних наслідків академічної міграції через створення мережі діаспори з висококваліфікованих мігран-
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тів, які взаємодіють та співпрацюють
між собою та з рідною країною, коли
формується політика «обміну мізками»
замість «відтоку мізків», налагодження
інституційних контактів через мігрантів є одним з можливих виходів для
України також. У такому випадку не відбувається «розтрата талантів», коли ви-

сококваліфіковані працівники працюють на невідповідних посадах. По-друге,
це сприятиме грошовим надходженням
в Україну ззовні завдяки сприянню в
отриманні міжнародних грантів. Такі
мережі науковців позитивно впливають
на імідж своєї країни, просуваючи хороший міжнародний імідж.
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M. VERBOVYY

ACADEMIC MIGRATION AND STRATEGIC DOMAINS
OF EDUCATIONAL MANAGEMENT

Summary. Done analysis of patterns of educational migration processes in
Ukraine and the EU. The key trends and factors relevant institutions that determine
the direction and intensity of educational migration in Europe. The basic components
of the institutional environment as a technological foundations of the educational
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processes of migration in European countries. Formulated areas of state regulation
of educational migration in Ukraine in the interests of conservation and development
of intellectual capital and competitive position in the international education market.
The emphasis is on the development of tools and mechanisms for cooperation and
technology transfer between educational and research institutions and businesses
and the direct involvement of scientists in the economic system. The conclusion is
drawn: the strategy of educational and scientific management assumes the dominant
formation of the possible positive effects of academic migration through the creation
of a network of diaspora from highly skilled migrants.
Keywords: academic migration, academic mobility, international market of
educational services, institutional field, strategic regulation.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ. НАУКОВА ДИСКУСІЯ

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

На фото (зліва направо): Лючія Касап, операційний директор Світової Банку у галузі освіти в гло
бальній практиці в Молдові; Сату Кахконен, Директор у справах України, Білорусі та Молдови Світового
банку; Сергій Лондар, в.о. директора Інституту освітньої аналітики

За ініціативою Інституту освітньої
аналітики 30 листопада 2017 року в київ
ському офісі Світового банку відбувся
круглий стіл «Інформаційно-аналітич
не забезпечення управління системою
освіти у контексті реалізації норм За
кону України «Про освіту»: проблеми та
перспективи», на якому було порушено
актуальні питання розвитку інформа
ційної підтримки вітчизняної сфери
освіти.
У вступній доповіді Директор у спра
вах України, Білорусі та Молдови Світо
вого банку Сату Кахконен наголосила на
важливості та своєчасності проведення
такого круглого столу та окреслила пер
спективи подальшого розвитку інфор
маційно-аналітичного
забезпечення
управління освітою. Про міжнародний
досвід використання інформаційних
систем EMIS в управлінні освітою допо
віла Лючія Касап, операційний дирек
тор Світового Банку у галузі освіти в
глобальній практиці в Молдові.
Перший заступник Міністра освіти
і науки України Володимир Ковтунець
у своєму виступі наголосив на необхід
ності формування стратегії розвитку
освітньої статистики в Україні, визна
чив відповідні пріоритети та завдання.
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Шляхи реформування управлінських
підходів у сфері освіти представив Та
рас Кремінь, голова підкомітету з пи
тань дошкільної, загальної середньої,
інклюзивної освіти Комітету Верховної
Ради України з питань науки і освіти.
Сергій Лондар, в.о. директора Інсти
туту освітньої аналітики, представив
підходи до модернізації Державної ін
формаційної системи освіти (ДІСО) в
контексті імплементації положень За
кону України «Про освіту» та врахуван
ня кращого міжнародного досвіду.
Учасники круглого столу, серед яких
були співробітники представництв і
посольств ЄС, Франції, Фінляндії, США,
представники департаментів Міністер
ства освіти і науки України, громадських
організацій, взяли участь у дискусії сто
совно шляхів розвитку інформаційноаналітичного забезпечення управління
освітою, надали пропозиції щодо впро
вадження міжнародних стандартів зі
збирання та обробки статистичної ін
формації в галузі освіти.
Напрацьовані матеріали будуть ви
користані для покращення норматив
но-правової бази при підготовці нових
освітніх законів та подальшого розвит
ку міжнародних зв’яків в освітній сфері.
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